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Abstrakt 

Bakalářská práce „Využití občanského žurnalismu redakcemi Hospodářské noviny a Le 

Soir při bruselském atentátu v březnu 2016“ si udává za cíl porozumět lépe fenoménu 

občanského žurnalismu a jeho využití při běžné práci profesionálních novinářů 

v dobách krize. Práce analyzuje, jak byly obsahy občanských žurnalistů při bruselském 

atentátu viděny, posuzovány a využity ve zpravodajství. Pomocí obsahové analýzy 

online reportáží belgického deníku Le Soir a českých Hospodářských novin práce 

kvalifikuje, odkud obsah vytvořený občany-svědky pochází, v jaké míře ho 

zpravodajské organizace využívaly a jaká úskalí při jejich užívání mohou nastat. Práce 

se snaží zjistit, jak takové obsahy mohou přispět k výslednému produktu. 

 

Kromě obsahové analýzy a bádání v teoretických konceptech o občanské žurnalistice 

jsem provedla dva osobní rozhovory, a to se dvěma editory výše zmíněných deníků, 

tedy s Marcem Metdepenningena z Le Soir a Martinem Ehlem z Hospodářských novin. 

Pomocí komparativní analýzy a rozhovorů se pokusím analyzovat, v jakém vztahu jsou 

občané-svědci s profesionálními zpravodajskými organizacemi. 

 

Abstract 

This bachelor thesis „Use of Citizen Journalism by newspapers Hospodářské noviny 

and Le Soir during the Brussels assassination in March 2016“ aims to understand 

phenomenon of citizen journalism and its usage in the regular work of professional 

journalists in times of crises. This thesis analyses the product of citizen journalists was 

viewed, valued and used in news coverage of the Brussels terrorist attacks in March 

2016. A content analyses of live coverage by the Belgian newspaper Le Soir and the 

Czech newspaper Hospodářské noviny also identifies the origin of citizen journalists 



 

content, to what extent it was used by these newspapers, and challenges related to its 

use. The main purpose of this thesis is to ascertain how such content could contribute to 

final news product. 

 

In addition to conducting content analyses and exploring theoretical concepts about 

citizen journalism, I interviewed Mr. Marc Metdepenningen and Mr. Martin Ehl, editors 

of Le Soir and Hospodářské noviny respectively. Using comparative analyses and 

interviews, I analyse the relationship between citizen witnesses and news organizations. 
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Úvod 

S nástupem nových médií v rámci rozvoje informačních technologií se zásadně 

proměnil obraz tradičních médií, ale i samotný veřejný prostor. Digitalizace a snadný 

přístup k technologickým zařízením daly vzniknout fenoménu, který nazýváme 

občanská žurnalistika. Občanské žurnalisty chápeme jako amatérské či participativní 

novináře, kteří se z různých důvodů rozhodli vkročit do mediálního světa - nebýt nadále 

pouze publikem, ale obsah sami vytvářet.  

Tato práce si udává za cíl porozumět lépe využití občanského žurnalismu pro 

pokrytí událostí v tradičním mediálním prostoru. Snaží se zjistit, jaká pozitiva  

a negativa tento trend přináší, a jak se s ním pracuje. 

Teoretická část má za cíl ujasnit v prvé řadě pojem občanská žurnalistika, 

připomenout důvody jejího vzniku a pokusit se předurčit, kam bude tento trend 

v budoucnosti směřovat. Práce se rovněž snaží zaměřit na úskalí užívání těchto obsahů.  

V praktické části se zaměřuji pomocí kvalitativní i kvantitativní obsahové 

analýzy online reportáží tuzemského i belgického deníku na obsah publikovaný v den 

atentátu. Práce analyzuje, jak byly obsahy tzv. občanů-svědků využity při bruselském 

atentátu v březnu 2016. Pomocí obsahové analýzy online reportáží internetových mutací 

belgického deníku Le Soir a českých Hospodářských novin se snažím zjistit, v jaké míře 

jsou příspěvky občanských žurnalistů užívány, co zpravodajství přinášejí a jak se s nimi 

v jednotlivých denících pracuje.  

Práci doplňuji osobními rozhovory s oběma editory deníků, panem Martinem 

Ehlem z Hospodářských novin a panem Marcem Metdepenningenem z belgického 

deníku Le Soir, které považuji za klíčové k plnému pochopení přístupu k obsahům 

vytvořeným amatéry, proto jejich fragmenty zařazuji již do textu, a v plné verzi je 

přikládám v příloze.  

Cílem práce je porovnat využití tohoto trendu u nás i v zahraničí. Snažím se 

zjistit, v jakém množství a v jakých chvílích jsou obsahy vytvořené amatérskými 

novináři vhodné a obohacující pro pokrytí události profesionálními žurnalisty. Analýza 

se rovněž zabývá otázkou, zda byly tyto obsahy textového či audiovizuálního 

charakteru. 
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Obohacením práce je rovněž má vlastní zkušenost v roli amatérského novináře. 

V době bruselských útoků jsem v Belgii studovala, byla jsem tedy v prostředí, které 

jsem již znala. Redakce Hospodářských novin mě jako svědka účelně kontaktovala. 

Mým úkolem ale nebylo zpracovat seriózní reportáž a ani se mnou čeští novináři 

neučinili rozhovor. Stala jsem se na den občanem-svědkem, kdy jsem referovala o tom, 

co vidím a slyším. K napsání této práce mě vedla právě tato zkušenost. 

Oproti schváleným tezím jsem ale z důvodu rozsahu práce byla nucena okleštit 

časový rozměr analýzy. Zahrnula jsem namísto předem avizovaných dvou dní  

22. – 23. března pouze den první. Tedy den, kdy se atentát odehrál a kdy se obsah 

občanských žurnalistů využíval ve větší míře. Odchýlila jsem se i v rámci autorů. Až při 

pozdějším bádání jsem zjistila, že někteří autoři nespadají přímo pod téma občanů-

svědků vztahující se k mé práci, popřípadě jsem našla jiné, z mého pohledu zajímavější 

zdroje. 
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1. Digitální doba nových médií 

1.1 Nová média 

Pojmy jako ‚nová média‘ se pomalu stávají součástí novinářského lexikonu. Byť 

každý novinář opěvoval příslib nových technologií, mělo se pravděpodobně jednat spíše 

o volání po zdrženlivosti. 

A. Stuart, 2006 

Eric Taubert (2012) k nástupu nových médií řekl, že se publikum dostalo „až 

příliš daleko, nemohou se vrátit. Již nechce mluvící hlavy. (…) Chce plameny. Chce 

oheň.“ A všechno tohle chce teď a tady. Nová média mají široký záběr a je obtížné 

definovat všechno, co pod tento souhrnný název spadá. Jedno je ale jisté, společnou 

mají především jednu věc – a to digitální technologii. Právě technologický pokrok vznik 

těchto nových médií, pod které spadají i sociální sítě, umožnil. Mají mnoho specifik a 

předností, kterými tradiční média jako televize a rádio nedisponují. Nástup digitálních 

médií umožnil interaktivitu, finanční nenáročnost, dostupnost a multimediálnost, a 

společně s nimi se zrodil fenomén, o kterém se hovoří jako o občanské žurnalistice.  

Komunikace v rámci nových médií je totiž obousměrná, tedy uživatel může 

vyprodukovat svůj vlastní obsah. Přístup k novým médiím je téměř vždy úplně zdarma, 

nejen proto bývají součástí každodenního života lidí. Čím silnější ale tyto atributy jsou, 

tím jsou nová média snáze dostupnější, a tím pádem vyplouvají na povrch otázky 

ohledně etiky a pravdivosti příspěvků v rámci nich publikovaných. 

1.1.1 Online sociální sítě 

Sociální sítě se v dnešní době staly fenoménem a trendem. Ten přitahuje 

pozornost milionů lidí. Moderní digitální technologie, společně s možností připojit se na 

internet na mnoha místech, umožňují uživatelům denně komunikovat. Pomůcky 

k takové aktivitě a způsob jejího provedení se u jednotlivých sociálních sítí liší. 

Všechny tyto sítě mají svou verzi pro mobilní telefony, skrze které lidé pouze 

nekomunikují, ale také mají možnost blogování1

                                                           
1
 Blog je internetová stránka, s vlastní či propůjčenou doménou, kterou si může jakýkoli jedinec 

svobodně založit za účelem prezentování a sdílení svých názorů, podnětů či na takovém místě soustředí 

jinou svou aktivitu. 

 a pořizování audiovizuálního obsahu.  
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Boydová a Elissonová (2007, s. 211) ve své práci popisují definici sociálních sítí 

jako webově založenou službu, poskytující jedinci možnost:  

1. Vybudovat si veřejný nebo zčásti veřejný profil uvnitř určitého systému. 

2. Vytvořit a prezentovat list obsahující další uživatele, se kterými je jedinec 

v kontaktu. 

3. Prohlížet a procházet seznam svých kontaktů a seznamy kontaktů, 

vytvořených ostatními uživateli v rámci stejného systému. 

Mezi největší sociální sítě patří Facebook, WhatsApp, Instagram, Tumblr, 

Twitter a méně známé sítě jako čínský Qzone nebo Flickr. Podle údajů serveru 

Statista.com je nejpoužívanější Facebook, který jako první v historii přesáhl miliardu 

reálných uživatelů.2

 

 

Zprávy, ať už ve zpravodajství či na sociálních sítích, mají společenský rozměr. 

Sociální sítě tak napomohly k tomu, aby jednotlivci jejím užíváním mohli zprávy šířit. 

Jedná se o kolaborativní proces vytváření zpráv o událostech a přiřazení jim určitého 

významu. Graham Meikle v kolektivním díle Citizen jorunalism: Global perspectives 

volume 2 citoval Roberta Parka z roku 1940 „první reakcí jednotlivce na zprávy, bylo 

informaci dále sdílet s lidmi“. (Meikle, s. 177) Parkova citace se datuje ještě před 

vznikem sociálních sítí, právě on narazil na jeden jejich důležitý aspekt. Zpravodajství 

není něco, co je divákům pouze předkládáno, nýbrž něco, co diváci mezi sebou 

vzájemně sdílejí. Sdílení je srdcem celé pointy sociálních sítí. Pod každým příspěvkem 

na Facebooku, na Youtube, na Spotify či na Twitteru je ikonka sdílení. Tato moc má 

mnohem větší sílu a dopad na občany, než pouhé sledování, čtení či poslouchání. Na 

sociálních sítích sami sebe identifikujeme, sdílíme a vytváříme názory, hledáme svůj 

vlastní hlas. A ten bychom rádi šířili dál. Právě účast na komunikačních sítích a 

viditelnost nás ženou k vytváření dalšího obsahu. „Interakce na takových sítích jsou 

součástí konceptu občanského žurnalismu, a původně nikdy nebyly zamýšlené jako 

soukromé. Byly zamýšlené, aby se sdílely.“ (tamtéž, s. 178-179) 

 

                                                           
2
 Podle serveru Statista jsou v žebříčku postupně uvedeny sociální sítě s největším počtem aktivních 

uživatelů v milionech: 1. Facebook (1968), 2. WhatsApp (1200), 3. Youtube (1000). Na 6. místě se umístil 
Twitter (319). 
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1.1.2 Twitter jako pomůcka k vytváření obsahu 

V případě bruselského atentátu, i při jiných podobných událostech, sociální síť 

Twitter měla významnou roli. „Občané využívající sociální sítě, nejen Twitter, 

demonstrovali jeho potenciál v informování takovým způsobem, že nad tím užaslo 

mnoho novinářů – a to rezonuje i v současných debatách.“ (Allan, 2013, s. 95) Sociální 

síť Twitter (v doslovném překladu cvrlikání) se zrodila v hlavě jednoho z jeho 

zakladatelů Jacka Dorseyho v roce 2006. „Dorsey si původně představoval Twitter jako 

komunikační platformu na bázi SMS zpráv.“ Možná právě proto je tato sociální síť 

specifická svou limitovanou délkou publikovaného textu, tzv. „tweetu“, ta totiž nemůže 

přesáhnout 140 znaků. První tweet byl zaslán Jackem Dorseym 21. března 2006 v 21:50 

hodin a zněl: „právě jsem si založil můj twttr“. 

Specifiky Twitteru jsou jeho jednoduché užívání a časová chronologie. Dalším 

z nejvýznamnějších principů tohoto média je princip sledovatelů (followers). Steven 

Johnson (Time, 2009) tento systém vysvětlil následovně: „Pakliže se rozhodnete 

sledovat další uživatele aplikace Twitter, tweety těchto uživatele se Vám zobrazí na 

hlavní stránce, a to v chronologickém pořadí.“ 

Za zmínku rovněž stojí systém hashtagů3

Zlomovým bodem se pro výzkumníky studií o obsazích vytvořených běžnými 

uživateli stala série teroristických útoků v indickém městě Bombaj 26. listopadu 2008. 

Přezdívalo se mu Indický 9/11. Dohromady osm jednotlivých teroristických akcí 

provedli pákistánští muži. Zabili při nich 172 lidí a dalších 250 zranili. Právě tento 

. Thorsen a Allan ve své publikaci 

citovali Gilalda Lotana ohledně pokrytí události hurikánu Sandy. Nejen, že vznikly 

hashtagy #sandy a #hurricane, ale postupem času občané-svědci díky systému hashtagů 

na Twitteru dokázali informovat, ať už ostatní občany, či zpravodajské organizace,  

o aktuální situaci na všech místech, kde hurikán Sandy způsobil škody či blackout. 

Zprávy se lokalizovaly například pomocí hashtagu #njpower. Jednalo se o zprávy 

ohledně ztráty energie v konkrétních lokalitách USA. „Každý tweet nemusí být 

stoprocentně validní (někdo může o blackoutu vtipkovat), ale když se podívám na 

většinu příspěvků, může se jednat o silné sdělení.“ (Knoblich, 2014, s. 116) 

                                                           
3
 Hashtag je metadatové označení, s nejširším využitím na sociálních sítích a mikroblozích. Jedná se o 

slovo či frázi s označením „#“. V informačních systémech tak dochází ke spárování a snadnému 
vyhledávání obsahu se stejným tématem. Právě hashtagy se staly neodmyslitelnou součástí světa 
sociální sítě Twitter. (zdroj: Wikipedie.com) 
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teroristický útok „zdůraznil roli sociálních sítí ve chvíli, kdy jsou možnosti klasických 

sdělovacích prostředků omezené či úplně chybí jejich přítomnost“ (Ibrahim, 2014, s. 

15). Během tohoto atentátu bylo velké množství obsahu vyprodukováno běžnými 

občany. Pomohli světu „aktualizovat proces událostí“. (tamtéž) 

Sociální sítě jako Facebook, Twitter a Flickr se například během 60hodinového 

obléhání Bombaje staly místem svědectví, reportáží a zpráv. Na sítích byl tento moment 

později teoretiky médií nazván jako „sociální experiment nových médií v době nástupu 

nových forem mediálních výstupů“ (Thorsen, Allan citují: Lewis, Kaufhold, and Lasorsa 

2010; D’ Amour 2008, Beaumont 2008, Lewis 2008). Sociální sítě umožnily občanům 

nejen sdílet obsahy jiných, ale utvářet svoje vlastní. Digitální média, a tedy i sociální 

sítě, umožňují oproti tradičním médiím zpětnou vazby. 

Právě sociální sítě jako Twitter a Facebook totiž nabídly svým uživatelům 

informace minutu po minutě. Staly se jakýmsi portálem, který díky svědkům obsahoval 

úryvky i detaily ohledně ztrát, obléhání, přestřelek či dokonce možných jmen teroristů. 

(Thorsen, Allan citovali Lewise, 2008) Podle Beaumonta bylo každých pět sekund 

publikováno okolo 70 tweetů pod hashtagem #Mumbai. Občané užívající sociální sítě, 

nejen Twitter, demonstrovali obrovský potenciál „informační štafety, která v té době 

ohromila mnoho novinářů, a rezonuje nadále i v současnosti.“ (Allan, 2013, s. 95) 

Při bombajském atentátu došlo k určité kolizi mezi tradičními a novými médii. 

Mainstreamová média, ať už tisková, rozhlasová či televizní, použila informace, které 

se vyskytovaly v rámci nových médií a sociálních sítí. Zpravodajská stanice CNN 

použila videoklipy od svědků. Tradiční média proto začala během hektického dne 

atentátu pečlivě monitorovat Twitter a jiné blogy (Ibrahim cituje Beaumonta, 2008). 

„Při bombajském atentátu tak nová média pomohla vybudovat zprostředkování  

a pokrytí událostí pro veřejnost. Výpovědi očitých svědků a obrázky zveřejněné na 

nových mediálních platformách se staly důležitou součástí v průběhu skládání 

zpravodajství v médiích. Poskytly totiž novou formu, jak událost sledovat, a k tomu 

poskytly svědectví občanů, které byly připojeny k mediálním příběhům. Twitter, Flickr a 

jiné sítě se staly místem pro svědky i místem, kde se cítíme být součástí události.“ 

(Ibrahim, 2014, s. 19) Sociální síť Twitter prolomila bariéru mezi tradiční formou 

zpravodajství a novými médii, a to v době, kdy fungovala pouhé dva roky. Autoři knihy 

tak hovoří o tzv. éře Twitteru. (tamtéž, s. 24) 
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2. Fenomén občanského žurnalismu 

Jak už bylo řečeno v úvodu, cílem práce je zkoumat odlišné přístupy 

k občanskému žurnalismu u nás i ve světě, konkrétně v Belgickém království. 

Tato bakalářská diplomová práce vychází především ze základního konceptu 

britského profesora Stuarta Allana, který se dlouhodobě tematikou občanského 

žurnalismu (citizen journalism, citizen witnessing, popřípadě accidental journalism) 

zabývá.  

 

2.1 Je občanský žurnalismus novodobý trend? 

V rozhovoru pro European Journalism Observatory Stuart Allan řekl, že se 

spojení ‚občanská žurnalistika‘ do novinářského prostředí dostalo v prosinci 2004 

v důsledku katastrofy tsunami v jihovýchodní Asii, přestože zmínky o tzv. 

‚samozvaných reportérech‘ se vyskytovaly již dříve. Domnívá se, že občanská 

žurnalistika je stará jako novinářská práce sama. 

„Už dávno předtím [před Tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004]4

Podle Gilmora k rozvoji novinářské práce došlo v 19. století. Lidé začali mít 

v novinách prostor v rámci rubrik ‚názory čtenářů‘ či ‚dopisy čtenářů‘. Za významný 

přelom považoval obrat, kdy novináři začali psát o sociálních tématech, kde byl prostor 

 můžeme 

hledat zmínky o tzv. ‚samozvaných reportérech‘, ‚soukromých novinářích‘ nebo 

‚amatérských zpravodajcích‘, kteří jako občané přinesli vizuální důkazy, které dokázaly 

zprostředkovat pohled na událost s obrovským dopadem na lidi.“ (Hájek, Štefaniková, 

2015) 

S Allanem se shoduje i mediální teoretik a novinář Dan Gilmore, podle něhož 

evoluce novinářské práce probíhala dávno předtím, než se o jeho trendu, který 

označoval jinak než Allan, a to ‚grass-roots journalism‘, mluvilo poprvé. Za příklad 

uvádí tvorbu pamfletů, letáků, kramářských písní, atd. 

                                                           
4
 Před rokem 2004, kdy došlo k podmořskému zemětřesení v Indickém oceánu, které způsobilo zničující 

vlnu tsunami. Ta zasáhla Indonéské ostrovy, Srí Lanku, Indii i Thajsko a způsobila smrt 230 tis. lidí. (Zdroj: 
CNN) 
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věnován občanům. Z nich jmenoval například „Ostuda měst“ (Lincoln Steffens), „Jak 

žije druhá polovina“ (Jacob Riis) nebo „Džungle“ (Upton Sinclair). (Gilmor, 2006, s. 3) 

„Zlatá éra“ přišla později, a to na rozhraní 19. a 20. století. O přelomovém 

období hovoří Gilmor jako o konci toho dvacátého. Práci novinářů vylepšily počítačové 

a jiné technologie. Upozorňuje na to, že právě nové technologie napomohly překonat 

vzdálenost a staly se relativně levným nástrojem pro všechny. Webová éra podle něj 

napomohla k tomu, že lidé mohli teoreticky z každého kouta světa publikovat jakékoli 

své myšlenky, a to na místě, kde se potkával čas s prostorem, na internetu.  

Byť, jak naznačil Allan, je občanská žurnalistika stará jako novinářská práce 

samotná, až rozvoj internetu podpořil občany ve vytváření obsahu. „Nikdy v historii 

nebylo pro řadové občany tak snadné publikovat své vlastní názory. Byli jsme svědky 

exploze participace, kterou poháněly nové technologie.“ (Högerl, s. 4) „Internet 

usnadnil v procesu vytváření zpráv spoluautorství. Nemá hranice, regulace, ani limity.“ 

(Högerl, s. 24) Zpravodajské organizace a mediální teoretici ale občana-svědka definují 

rozdílně. 

 

2.2 Definice občanského žurnalismu 

Předchozí kapitola, ve které se trend občanského žurnalismu nazval rozdílně, 

naznačuje, že se v jeho definici mediální teoretici neshodují. Pro účely této práce ale 

využiji termín Stuarta Allana tzv. občan-svědek. Jde o člověka, který „se ocitl v centru 

dění při nějaké krizové události – u nehody, přírodní katastrofy, konfliktu nebo i ve 

válečné oblasti“. (Hájek, Štefaniková, 2015) Ve svých pracích také opakovaně zmiňuje, 

že pohled na události očima občana je pro publikum velmi zajímavé a atraktivní. Jak 

zmiňuje Allan, občan-svědek také často zaplňuje místa, kde klasické tradiční 

zpravodajství nestačí, jako tomu například bylo u výše zmíněného Bombajského 

atentátu, a jako tomu bylo i při atentátu v Bruselu, který je klíčovou událostí, na kterou 

se tato bakalářská práce zaměřuje. 

Občanský žurnalismus je koncept, jehož definice se již v mediálním slovníku 

ukotvila. Jedná se o náhodný akt žurnalismu, praktikovaný běžnými občany. Stuart 

Allan připomíná, že první člověk na místě bude vždy řadový občan. Občanskou 

žurnalistiku (též známou jako participativní, amatérskou či účastnickou) definuje jako 
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„reportáž z první ruky, při které se obyčejní jednotlivci krátkodobě zosobní s rolí 

novináře a participují na vzniku zpravodajství. Často k tomu dochází spontánně, a to 

především v době krize.“ (Waisbord, 2014, s. 185) Zprávy se stávají něčím, co uživatel 

dokáže i dělat, stejně jako je dokáže poslouchat, sledovat a číst. Občanští žurnalisté 

vstupují na mediální trh a zaujímají aktivní roli při sběru dat, analýze tvorby a 

především i jejím následovném šíření. 

Nicméně tento termín je užíván v různých časech různými lidmi, a pohled na 

jeho definici se pravidelně proměňuje. V původním slova smyslu se ale jedná o jakési 

„svědky, kteří svou práci koncipují jako pomoc běžným zpravodajským organizacím, 

které tím pádem mohou spolupracovat s místními diváky. (…) Cílem veřejné žurnalistiky 

je znovu zapojit občany do civilního života, i když i tak jsou to velmi často novináři, 

kteří vyprodukují většinu konečných produktů.“ (Chadha, Steiner, s. 709)  

Občanská žurnalistika mnohdy představuje alternativu ke zpravodajskému 

pokrytí událostí. Pravidelně se jedná o okrajová témata, lokální zpravodajství, kam 

konvenční velká média nedosáhnou v takové míře, v jaké by zpravodajství ideálně měla 

produkovat, či se jedná o zájmové činnosti. Jakýsi specifický význam, jemuž se právě 

Stuart Allan ve své práci věnuje nejvíce, má občanský žurnalismus ve chvílích krize a 

katastrof. Jaké je konkrétní využití tohoto fenoménu v takových situacích, popisuji 

v následující kapitole. 

Ať nazýváme občana-svědka jakkoli, jsou s ním spojené určité vlastnosti. Každý 

v roli občana-svědka má přístup k novým technologiím. Ty a „jiné aplikace jako 

blogování, sociální sítě – to vše napomáhá k napadení monopolu novinářů definovat, 

vytvářet a šířit zprávy.“ (tamtéž, s. 707) Často se také zmiňuje absence prvotní finanční 

motivace za tvorbu. 

Pro účely této práce je nejvýstižnější definice Silvie Waisbordové, jejíž teorie je 

součástí publikace E. Thorsena a S. Allana. Koncept občanského žurnalismu pro ni 

nabral specifické popularity s jednoduše dostupnými digitálními platformami a 

sociálními sítěmi, které „každému dovolují podat svědectví či zprávu, šířit informace či 

vlastní názor“. (2014, s. 185) 
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2.3 Vývoj občanského žurnalismu 

Lidí, kteří jsou online a připojeni k sociálním sítím, je čím dál tím více. Tím 

pádem roste i počet jiných forem komunikace, které sami řídíme. V knize Citizen 

journalism: Global perspectives volume 2 její autoři uvažují, že čím více obrazového a 

jiného materiálu produkujeme, tím snadnější je společně s vývojem současné 

technologie obsahy sdílet. Mohou tak být přístupné pro celý svět. 

„Je zřejmé, že mediální průmysl dává větší přednost termínu ‚obsah vytvářený 

uživatelem‘ před tzv. občanskou žurnalistikou. Paradoxně nedostatky této koncepce 

mohou pomoci lépe osvětlit princip občanské žurnalistiky.“ (Thorsen, Allan, 2014 

Introduction) 

Novináři-amatéři své příspěvky publikují povětšinou skrze blogy a sociální sítě. 

Jedná se o levnou, populární a dostupnou platformu ke sdílení příběhů a produktů 

audiovizuálního charakteru. Právě ty jsou ideální pro pokrytí událostí minutu po minutě. 

Einar Thorsen a Stuart Allan ve své práci poukazují na vývoj ‚obsahu vytvářeného 

uživatelem‘ (tzv. user-generated content) a občanského žurnalismu. Podle autorů oba 

dva druhy komunikace občanů žádají svou přítomnost „mimo, skrze a v rámci 

mainstreamových médií současnosti.“ (tamtéž)  

„Občané – ať už v roli oběti, kolemjdoucího, prvních záchranářů, úředníků, 

vymahačů zákonů, bojovníků či aktivistů – se společně všichni aktivně zapojují do 

tvorby zpráv pro své vlastní účely. K tomu používají širokou škálu nástrojů, metod a 

strategií k publikování zpráv z první ruky v reálném čase během vývoje určité události.“ 

(tamtéž, str. 4) 

Tak mohou občané, již neprošli žádným reálným novinářským tréninkem, stát 

po boku vyškolených a profesionálních žurnalistů. Mohou oživit redakce novinářů po 

celém světě, či dokonce i samotnou demokracii. (Chadha, Steiner, s. 709) To je rovněž 

součástí popudu mnoha teoretiků, aby se pozastavili nad občanským žurnalismem 

využitým v boji za sociální změny. Rozvířila se „debata ohledně protestních hnutí, 

které občanský žurnalismus užívají“. (Waisbord, 2014, s. 187). Utlačovaní občané, či 

svědci válečných událostí mohou podat očitá svědectví a audiovizuální důkazy o 

nedemokratickém režimu. Jako příklad autoři uvedli reportování aktivistů o povstáních 

a protestech na Blízkém východě. Přínos občanské žurnalistiky znamenal její 
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zviditelnění a získání puncu kredibility oproti vládním informacím, ale rovněž i 

politické a sociální změny. 

Občané-svědci mohou mít obrovskou moc nad tím, co publikují a o čem 

informují, proto se některé vlády či jednotlivci rozhodli během nedávných konfliktů své 

investigativní amatéry vytrénovat. Tak tomu bylo například v roce 2012, kdy britská 

vláda zavedla „tréninkový program pro syrské aktivisty na cestě k profesionalitě jejich 

původně amatérské investigativní práce“. (Davies, 2014, s. 249) 

 

2.4 Využití občanské žurnalistiky ve zpravodajství 

Před analýzou toho, jakým způsobem ovlivňuje, mění, utváří či přispívá 

občanská žurnalistika do mediálních výstupů profesionálních novinářů, tato práce 

upřesní podle britského novináře Richarda Sambrooka (2009) čtyři rozdílné druhy 

občanských žurnalistů: ten, kdo podává zprávy jako svědek, investigativní novinář, 

osoba, která pouze sdílí názory, a osoba, která sdílí znalosti. 

Richard Sambrook tvrdí, že práce občanských žurnalistů mívá „odlišné 

motivace, odlišné účely a také efekty“ (Davies, s. 250). Proto je potřeba v rámci 

občanského žurnalismu a obsahů jimi stvořených mít na paměti tři pravidla: 1) zdali 

obojí, ať už svědectví či investigace, je považováno za „hlídacího psa žurnalismu“; 2) 

zdali sdílení znalostí znamená to samé jako informování a v poslední řadě 3) zdali 

sdílení názorů je za účelem účasti ve veřejné diskuzi. Pakliže se tři pravidla s obsahem 

amatéra-novináře shodují, může být užití takového materiálu pro zpravodajské 

organizace přínosem. „Kde tradiční média selhávají, či jsou jejich zdroje nedostačující, 

občanský žurnalismus vyplní tato prázdná místa.“ (tamtéž) 

Kooperace mezi občanem-svědkem a zpravodajskými organizacemi se s časem 

měnila. Z prvotního přístupu jakéhosi vypořádání se s obsahem ne-novináře a 

usměrňování takových příspěvků, se přístup a práce s občanskými žurnalisty změnil do 

podoby partnerství. „Ty chytřejší zpravodajské organizace se podle mého názoru snaží 

navázat inovativní vztah se čtenáři, posluchači, založený na vzájemné spolupráci.“ 

(Hájek, Štefaniková, 2015)  
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Podle Stuarta Allana je nejsilnějším pozitivním faktorem ovlivňujícím práci s 

neprofesionálními novináři právě uvědomění a smíření s tím, že první osobou na místě 

činu, která událost může zdokumentovat, je téměř ve stech procentech situací právě 

řadový občan. „Z pohledu zpravodajských organizací je mnohem levnější sledovat a 

zpracovat materiál od občanů, než zaměstnávat vlastní síť novinářů, kteří by informace 

nezávisle shromáždili. (…) Pohled na věc očima svědka je navíc pro publikum velmi 

atraktivní.“ (tamtéž) 

Právě zmíněná otázka levnější produkce dobrého zpravodajství v otázce 

užití občanského žurnalismu hraje poměrně velkou roli. Situaci v mediálním prostředí 

nezměnil pouze technologický pokrok, díky němuž uživatelé participují při tvorbě 

zpravodajství, ale také proměna zpravodajských organizací. „Média se snaží dělat 

hodně s málem, snaží se zvýšit, vítat či naopak odpárat nejnovější inovace své doby, kdy 

očekávají více od menších investic a zúžení počtu svých zaměstnanců.“ (Meikle, s. 175) 

Dalším faktorem nemusí být jen účelné využívání levnějších sil, ale také naprostá 

absence profesionálních novinářů v době krize, jak tomu bylo například u Bruselského 

atentátu. 

Obsah vyprodukovaný amatéry se velmi snadno a rychle může stát virální 

informací po celém světě. Nesčetně mnoho občanských žurnalistů běžně pokrývá 

události, ale jen nepatrný zlomek z nich dostane prostor a pozornost v hlavních 

mainstreamových zprávách a redakcích. (Waisbord, s. 190) Spolupráce mezi 

amatérskými novináři a jejich profesionálními oponenty se nabízí o to víc, když 

vezmeme v potaz úvahu S. Allana. „Ačkoli pokrývání událostí na sociálních sítích má 

oblibu a stalo se velmi dostupným, největší přijímání zpráv o online událostech [live 

breaking news] lidé přece jen vyhledávají skrze mainstreamová média.“ (Thurman, 

Rodgers, s. 86) 

Na způsob, jakým občanská žurnalistika mění prostředí zpravodajských institucí, 

existují názory jak na pozitivní, tak i negativní dopady. V každém případě nelze velkým 

mediálním domům upřít jejich stabilitu, dědictví a sílu. Nedávné závěry některých 

mediálních teoretiků naznačují, že ve vztahu mediálních institucí a občanů-svědků 

k velkým změnám nedošlo. „Staré novinářské hodnoty byly rozhodující v tom, jak se 

zdařila změna v ‚novou ekologii zpravodajství‘, v rámci níž redakce otevřely své dveře 

účasti občanských novinářů. I když postoje se postupně mění. Novináři zpočátku neměli 
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vysoké mínění o blogerech a dalších formách občanského žurnalismu, protože nevěřili 

v jejich odborné znalosti pro vytvoření zprávy a v její kvalitu.“ (tamtéž) Oponenti 

občanských žurnalistů se uchylují ke standardním zpravodajským hodnotám, které 

konvenčně definují důstojnost zpráv a informací (důvěra, pravdivost, včasnost a 

autorita). Těmito body stanovují u obsahů občanů-svědků jejich hodnotu a informační 

kvalitu. 

Podporovatelé občanské žurnalistiky většinou kritizují tradiční média za 

ignorování demokratického digitálního světa, ve kterém se uplatňuje spousta hlasů 

občanů. Obsahy občanských žurnalistů rostou na oblíbenosti, ale zároveň mohou 

amatérští novináři mít problém s udržením řádu. „Redakce se starým dědictvím, které si 

jsou nejisté ohledně budoucnosti, setrvávají v souladu s konvenčními myšlenkami a 

potvrzují tak svou autoritu. Trvají na moderním pojetí ‚asymetrické odbornosti‘ (my 

víme, oni nikoli), aby přežili postmoderní prostředí médií. Některé zpravodajské 

organizace kulturu spolupráce s občanskými novináři podporují. Nikdo by ale neměl 

předběžně usuzovat, že taková cesta vede k vítězství.“ (tamtéž, s. 191) 

 

2.4.1 Práce s příspěvky občanských žurnalistů a její úskalí 

Se vstupem nových aktérů na mediální trh eskalují také otázky ohledně úskalí, 

které užívání obsahů vyprodukovaných občany může přinést. Příspěvkům občanských 

žurnalistů nelze upřít pozitiva. Nejsilnějším argumentem je jejich autenticita. Události 

na místě, kde došlo k nějaké nenadálé krizi, by mohlo reálně pokrýt pouze velmi malé 

procento profesionálních žurnalistů. Autenticita a silná ilustrace někoho ‚zevnitř‘ může 

být nosným srdcem celého příběhu či pokrývání událostí online. I samotná autenticita se 

ale většinou tradičními médii před publikováním kontroluje. Vyjádřil se k tomu i Alex 

Murray, novinář BBC, v roce 2011. BBC na svém webu vysvětluje, jakým způsobem 

postupuje při verifikaci a jiném ověřování příspěvků občanských žurnalistů/ očitých 

svědků/ obsahu vytvořeném uživatelem. Novináři BBC jsou v neustálém kontaktu 

s lidmi, které již nějakým způsobem ověřili. Mnoho z nich absolvuje nejprve hovor po 

Skypu. Ověřování identity lidí ale nemusí probíhat pouze v digitální rovině. V příkladu 

syrské války využili například také syrskou diasporu a jejich členy, kteří přišli do Velké 

Británie a mohou lokalizovat a identifikovat důvěryhodné zdroje. (Johnston, 2016) 
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Murray rovněž dodává, že jejich ověřování se v posledních letech stalo 

komplikovanější, jelikož „se jejich materiál stal mnohem sofistikovanějším.“ (Thurman, 

Rodgers, 2014, s. 89) Tak podrobné kontroly by se možná mohly někomu zdát přehnané 

či ve velkých organizacích jako je právě BBC neuskutečnitelné. Podle Murraye má ale 

takový systém svůj oprávněný smysl. Potenciální benefity masy příspěvků amatérů 

mohou něco znamenat, ale jen do chvíle, než je jeden falešný příběh poskvrní.  

Daniel Bennett v roce 2011 napsal akademický článek ohledně notoricky 

známého případu falešného blogu „Gay dívky z Damašku“ v průběhu Arabského jara. 

Jak se později ukázalo, dívka nebyla dívkou, nepocházela z Damašku a její sexualita 

nebyla taková, jak jí původně prezentovala. (Bennett, 2011, s. 187–195) Její příběh se 

objevil ve velkých seriózních médiích jako CNN, The Guardian či CBS. Svůj blog 

založila pod jménem Amina Araf. Volalo se po ‚autentickém hlasu Sýrie‘. Ten našli, ale 

ani zdaleka nebyl autentický. Příběh psal 40letý americký student z univerzity 

v Edinbourghu. Podle jeho slov se i tak jednalo o důležitý hlas Sýrie. Cílem bylo 

upozornit na členy LGBT komunity a na to, jak se s nimi v Sýrii pod vládou Bašára Al-

Assada zacházelo. Bennett chtěl na tomto příkladu ukázat, jak se někdy profesionální 

žurnalisté uchylují k jisté „fatamorgáně autentického hlasu“. (tamtéž, s. 188) 

„V prostředí, kde hranice reálného a virtuálního je propustná a postupně se 

úplně rozplývá, lidé mohou velmi snadno předstírat, že jsou někým, kým nejsou. 

Novináři jednadvacátého století často čelí situacím, jako je ta v Sýrii, kdy nejsou 

schopni být svědky skutečných událostí na vlastní kůži. Konstantně tak musí činit soudy, 

často v rychlosti, při kterých hodnotí, zdali identitě ‚reálného člověka‘ skrze jejich 

‚virtuální prezentaci‘ v textech, v e-mailech, na blozích či na Youtube videích věřit.“ 

(tamtéž, s. 193) 

Teoretik médií tak narazil na jednu z velkých výzev mainstreamových tradičních 

médií, a to jak udržet krok se sociálními médii v době krize, kde se hemží jedna 

výpověď za druhou. Jak naznačil Bennett, internet má četná pozitiva, v současnosti 

mohou novináři mít nekonečně mnoho zdrojů z celého světa, a to okamžitě. Ale ten 

okamžitý přístup ke zdrojům nemají natolik, aby mohli situaci verifikovat. (tamtéž, s. 

191) Mnozí editoři z celého světa se shodují na tom, že v době krize při online 

reportážích být rychlý neznamená nefiltrovat a nekontrolovat. Reportáže bez příspěvků 

lidí z druhého břehu řeky si ale představit nedovedou. Ti podle nich mají velký dopad 
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na pokrytí takových událostí. Nejlepší navrhovaný způsob pokrytí krizové situace, jako 

jsou válečné střety nebo teroristické útoky5

Na cestě k uzavření a shrnutí role občanského žurnalismu ve světě médií je 

nutné na takový fenomén nahlédnout ze tří různých perspektiv. Jedině tak je možné 

utvořit si ucelenější náhled na trend, jak ho známe nyní. Těmito perspektivami jsou: 

průmysl, publikum a konvergence mediální kultury.

, je pečlivé filtrování příspěvků na sociálních 

sítích, diskuze s držiteli vlastnických práv určitého materiálu a současná práce na 

analýzách, na hlubších komentářích. (Thurman, Rodgers, 2014, s. 91) 

6

Tento trend by se dal shrnout i druhou optikou, tedy skrze pohled příjemců 

mediálních obsahů a zpráv. Thorsen a Allan v prvním vydání své knihy o globálních 

perspektivách občanského žurnalismu vsunuli kapitolu o postupném zpochybňování 

oficiálních médií, co se týče jejich autenticity, důležitosti a morálky. Proběhl posun 

v oblíbenosti zpráv od mediálních domů s rezonujícím jménem ke „člověku jako jsem 

já“. (tamtéž, citují Edelmana, s. 259) „Je to o občanech zapojených, jako rovný 

 

Finanční výdělek, jak mnohé definice občanského žurnalismu poukazují, není 

primární motivací amatéra-novináře. Proto příležitost převzít určité příspěvky, jež mají 

dle zpravodajských organizací váhu a důležitost, od amatérů, kteří kooperují v rámci 

dobrovolnictví a přímého svědectví, je klíčovým atributem budoucnosti spolupráce 

mezi oběma břehy jedné řeky – proudu informací, mířícího 

k divákovi/čtenáři/posluchači. Pokrývání všeho, co se ve světě děje, je nesplnitelným 

úkolem, dokonce i pro zpravodajské agentury. Proto mohou přivítat nyní i v budoucnu 

za jistých podmínek ověřování příspěvky amatérských novinářů. Finanční argumenty by 

mohly být do budoucna důvodem k hlubší kooperaci, kdy „zpravodajské agentury 

využívají obsah konzumentů médií. Zahrnou je mezi své spolupracovníky, protože je to 

levnější.“ (Thorsen, Allan, 2009, s. 257). U takových občanů nemusíme vynakládat 

finanční prostředky na jejich zaučení. Zpravodajské domy si rovněž mohou vybrat to, 

co od nich převezmou. 

                                                           
5
 Autor Mark Thompson z The New York Times hovořil o bombovém útoku na Bostonském maratonu 

v roce 2013. Další příklady autorů v knize Thorsena a Allana udávají za příklad bombový atentát 
v Londýně v roce 2005, kde právě občané měli úlohu důležitého zpravodajství, především svými 
audiovizuálními příspěvky. Poslední ze zmiňovaných případů byla krize s rukojmími v Alžírsku v roce 
2013. U všech případů se editoři shodli na obrovských výhodách, jež redakcím občané-svědci přinesli. 
6
 Skrze tyto perspektivy, či jakési body, se snažili shrnout občanský žurnalismus a obsah vytvořený 

uživatelem v té podobě, jaké ho zatím známe, autoři knihy Citizen journalism: Global perspectives, vol. 1. 



17 

 

rovnému, do vztahů mezi sebou nezávisle na mainstreamových průmyslových médiích.“ 

(tamtéž, s. 259) Často tak hlas ‚jednoho z nás‘ může být cítit větší autenticitou a 

přitažlivostí nežli produkt přímo z mediálního domu napsaný od stolu.  

Do vývoje občanské žurnalistiky zasahuje i konvergence současných médií. 

Třetí z pohledů na jeho budoucnost, je poněkud optimističtější. Podle autorů jsme 

účastníci vzniku participativní mediální kultury. Společně se vznikem technologických 

pokroků, Webu 2.0 a rozjezdu sociálních sítí, můžeme nahlédnout na občanskou 

emancipaci jako na nový humanismus v rámci mediálních profesí. Nová ekologie médií 

a zpravodajství nás plynule zavedla do časů, kdy hlas, pakliže je důvěryhodný, může 

napomoci vidět a slyšet něco, k čemu by běžný novinář nemusel mít přístup. I to může 

v budoucnu „popostrčit dlouhý proces prohlubování spolupráce mezi uživatelem a 

tvůrcem zpráv o krok dále“. (Thorsen, Allan, 2009, s. 256) Ještě většího významu se 

tomuto tvrzení dostane, když si uvědomíme, jak obohacené zpravodajství může být, 

když necháme občany-svědky participovat na zprávách pro celou Zemi. I samotní 

amatérští novináři se ale musí přizpůsobit tomu, jak svůj hlas poskytnout v mediálním 

prostředí, a zároveň zpravodajské organizace se musí naučit, jak s takovými příspěvky 

pracovat. Editoři britského deníku The Guardian se díky znepokojení nad kvalitou, 

rovnováhou a záměrem příspěvků občanských novinářů rozhodli určit pro obsah 

vytvářený uživatelem nová etická pravidla a pokyny k užívání a publikaci jejich 

výstupů. Ať už práce s nimi má různé rozměry, které se liší redakce od redakce, média 

to při správném zacházení může jedině obohatit.  

Není mnoho pochyb, že se staneme svědky ještě propojenějších informací a 

interaktivnějších médií, kde, pakliže se tak stane, spolupráce mezi profesionálním 

novinářem a občanem-svědkem přispěje k lepší konstrukci reality naší doby. 
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3. KONTEXT BRUSELSKÉHO ATENTÁTU 

3.1 Kontext teroristického útoku 

V úterý brzy ráno 22. března 2016 zasáhla hlavní město Belgického království a 

rovněž také srdce Evropské unie, kde je sídlo mnoha z jejích institucí, řada explozí. 

Podle konečného zpracování informací v ten den padlo v Bruselu za oběť teroristickým 

útokům 35 lidí. (ČTK, mmi) Zprávy hlásaly přes tři stovky zraněných. Ke krutým a 

nečekaným útokům se přihlásil samozvaný Islámský stát.  

První exploze se odehrála krátce po osmé hodině ranní na letišti Zaventem, 

hlavním letišti bruselské metropole. Na tomto místě explodovaly dvě bomby. Den po 

útoku, 23. března, se v novinách objevila informace, že jednu z nich pravděpodobně 

odpálil na sobě sebevražedný atentátník. Místem odpalu se stala odbavovací hala 

hlavního terminálu. Letiště bylo evakuováno a po zbytek dne uzavřeno. Při následném 

prohledání dalších částí letiště belgická policie objevila ukryté zbraně a zneškodnila 

třetí nevybuchlou nálož. Na letišti zemřelo 14 osob. 

Druhý a poslední bombový útok se toho dne odehrál ve stanici metra Maelbeek 

uprostřed nejvytíženější ranní hodiny. Tato stanice leží uprostřed evropské čtvrti, ve 

které se nacházejí nejdůležitější instituce Evropské unie. K explozi došlo ve druhém 

voze vlaku vyjíždějícího ze stanice Maelbeek do stanice Schuman. Útok jednoho 

z bratrů El-Bakraouiových si vyžádal 20 obětí. Bruselská policie v průběhu dne našla 

v prostorách metra další nevybuchlé nálože. (ČTK, ČT24) 

V Belgii byl neprodleně pár hodin po útoku vyhlášen nejvyšší, tedy čtvrtý, 

stupeň pohotovosti a teroristické hrozby. Další bezpečnostní opatření stát ponechal ještě 

několik měsíců po teroristickém útoku. Zvýšený počet vojáků v bruselských ulicích je 

do dnešní doby, kdy práce vznikla, tedy rok poté. Po určitou dobu zůstaly zavřené i 

některé veřejné budovy a školy. Některé otevřely až dva dny po útoku. 

Večer tohoto dne, kdy celá Belgie i přihlížející evropské společnosti, truchlila 

nad oběťmi útoku, se začali lidé spontánně scházet před historickou budovou burzy. 

Transparenty stovek přítomných hlásaly „Nikdy nezapomeneme“ nebo „Společně proti 

nenávisti“. 

Útoky v Bruselu se odehrály pouhé čtyři dny po zatčení Salaha Abdeslama 

v části Molenbeek, jedné z klíčových postav pařížských útoků v listopadu 2015. 

Soustrast během tohoto dne či dne následujícího vzkázaly Belgičanům mnohé světové 

vlády. Den po atentátu byla rovněž vyhlášena minuta ticha za oběti událostí. Byl 
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vyhlášen třídenní smutek od 23. do 25. března. (ČTK, ZAH) K datu 8. dubna 2016 

belgická policie zatkla třetího muže a posledního podezřelého z neštěstí na bruselském 

letišti. (ČTK) 

 

3.2 Útok na sociálních sítích 

Téměř ihned v reakci na první zprávy o útoku byl spuštěn na sociální síti 

Facebook tzv. Safety check, kde se lidé mohli označit, že jsou v pořádku. Označení tak 

mohli učinit oni sami či někdo z jejich známých, což znamenalo, že jsou v bezpečí a 

útok je nezasáhl. 

Lidé na sociálních sítích na události tohoto dne okamžitě zareagovali. Tisíce lidí 

vyjádřili soustrast s Belgií či oběťmi útoku tak, že začaly především skrze Twitter sdílet 

své pocity, často také fotografie, videa či jiné grafiky. I když se jednalo o nesčetné tisíce 

publikujících pod hashtagy jako #PrayforBelgium, #Prayforbrussels nebo 

#JeSuisBruxelles, teroristický atentát v bruselské metropoli nebyl na sociálních sítích 

masovou záležitostí, jako tomu bylo u jiných událostí. Vzor pray for, tedy modli se za, 

byl mnohem šířenější u útoku v americkém Orlandu nebo ve francouzském Nice. Právě 

ty patřily mezi nejsdílenějších hashtagy v rámci politiky a zpráv7

Nešlo ale jen o vyjádření soustrasti nad oběťmi, lidé na sociálních sítích začali 

být mnohem kreativnější. Skrze část hashtagů jako bylo například #brusselslift, 

#openhouse, #porteouverte či snad v nizozemském jazyce #ikwilhelpen

, umístili se na pátém a 

devátém místě v Top10 nejsdílenějších politických témat. První tři místa zaujímaly 

volby amerického prezidenta, odchod Spojeného království z Evropské unie a hnutí za 

černošská rovnocenná práva #BlackLivesMatter (na černých životech také záleží). 

Na sociálních sítích začaly vznikat postupně také jedny z označení nešťastných 

událostí toho dne. Mezi ty nejvýznamnější můžeme zařadit kreslenou postavičku, jednu 

z nejslavnějších, která kdy v Belgii vznikla, a to Tintina, jak pláče či je smutný. Často 

užívané byly také hlavní památky v Bruselu, jako je Atomium či postava čurajícího 

panáčka, kterému Belgičané říkají Manneken Pis.  

8

                                                           
7
 Společnost, která vlastní sociální síť Twitter, v prosinci roku 2016 odhalila největší, tzv. ‚nejre-

tweetovanější‘ trendy za tento rok. V Top10 trendech globálně šířených hashtagů zabodovaly 
následující, a to v daném pořadí: 1. #Rio2016, 2. #Election2016, 3. #PokemonGO, 4. #Euro2016, 5. 
#Oscars, 6. #Brexit, 7. #BlackLivesMatter, 8. #Trump, 9. #RIP, 10. #Gameofthrones. (zdroj: BBC) 
8
 Vlámština je jedním ze tří oficiálních jazyků Belgického království. Věta Ik wil helpen v českém jazyce 

znamená Já chci pomoci. 

 lidé nabízeli na 

sociálních sítích svou pomoc. (Wendling, 2016) Ve zmatených odpoledních chvílích 
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útoku přestala jezdit doprava, lidé uvízli v některých částech města, či se báli dojít až do 

svých domovů. Belgičané tak díky sociálním sítím nejen vyjadřovali soustrast, ale i 

pomáhali těm, kteří pomoc potřebovali. 

 

4. METODOLOGIE 

V praktické části se budu věnovat využití občanského žurnalismu a jednotlivému 

přístupu k němu obou redakcí, jedné belgické a jedné české. A to konkrétně v době 

teroristického atentátu v Bruselu. Cílem této části je lépe porozumět přístupu 

jednotlivých redakcí k trendu, který podle bádání v teoretické části hodnotím jako 

občanský žurnalismus (citizen journalism), popřípadě jako svědectví občanů (citizen 

witnessing). Snahou je dojít k odlišnostem či stejným postupům při práci s takovými 

příspěvky, a to především v online reportáži, kterou při bruselském atentátu obě redakce 

spustily již v brzkých ranních hodinách. Je důležité zde uvést, že přístupy redakcí se 

mohou lišit už jen tím, že pro jednu redakci se jednalo o zahraniční zpravodajství a pro 

druhou o domácí. Logicky tedy belgická redakce měla širší škálu možností, jak událost 

pokrýt. Česká se naopak musela spoléhat především na cizí zdroje, agentury a svědectví 

hledat na sociálních sítích, popřípadě cíleně kontaktovat někoho pro pozici občanského 

žurnalisty.  

Druhým krokem v praktické části bude vyzkoušet tyto teoretické praktiky 

redakcí při analýze obou online reportáží. Abych byla schopná správně analyzovat tyto 

aktivity, sleduji četnost příspěvků občanů-svědků, jak je redakce kontaktovaly, odkud 

přesně příspěvky vzaly, a zdali u toho využily sílu sociálních sítí, které jsou pro 

občanské žurnalisty často místem k publikování jejich svědectví. Při analýze budu 

sledovat zdroje informací, rozsah, respondenta a kreativitu práce s produkty od tzv. 

novinářů-amatérů.  

V poslední fázi této části se podělím o vlastní zkušenost v pozici občana-svědka. 

A to z toho pohledu, jakým způsobem jsem své příspěvky v roli svědka předala redakci, 

která mě kvůli nim sama kontaktovala. V pozici občana-svědka jsem byla poprvé. 

 

4.1  Metoda 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila kombinaci kvantitativní i kvalitativní metody. V 

části porovnávání přístupů redakcí k občanskému žurnalismu jsem využila kvalitativní 
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metodu v podobě polostrukturovaného rozhovoru s editory obou výše zmíněných titulů. 

Osobně jsem se s nimi setkala v průběhu roku 2017, tedy s určitým odstupem od 

událostí. Pro tento typ rozhovoru jsem se rozhodla z důvodu lepšího pochopení, 

orientace a hlubšího porovnání jejich přístupů. Na rozhovor jsem šla s určitými předem 

rozmyšlenými okruhy otázek, o kterých jsme si povídali. Jednalo se o občanský 

žurnalismus obecně, konkrétní využití sociálních sítí a příspěvků občanských žurnalistů 

při pokrývání kritických hodin útoku, jakou hodnotu online reportážím přinesly a kdo 

tito občané-svědci byli. 

Kvalitativní metoda si především pokládá otázku Jak?. Tuto metodu jsem si 

vybrala především pro její výslednou hloubku. Ve chvíli, kdy se polostrukturovaný 

rozhovor stočí do neočekávaných rovin, je tato metoda vhodná, protože nechává 

respondentům určitou volnost. Hloubkovým rozhovorem se nejlépe dojde k reflexi 

uplynulých událostí. Problematickou roli může v této metodě hrát subjektivita 

respondentů, v případě této práce editorů periodik. Kvalitativní metoda patří mezi 

interpretativní metody, které se staly alternativou ke kvantitativnímu výzkumu. 

(Vojtěchovská, Trampota, 2010, s. 19) 

V části, kde analyzuji online reportáže a hledám konkrétní příklady příspěvků 

občanských žurnalistů, využívám metodu kvantitativní. 

Předpokladem pro využití kvantitativní metody je otázka Kolik?. Jedná se  

o standardizovaný prvek v této metodě výzkumu. Tato práce zkoumá v číselných 

údajích, které se dobře mohou zanést do grafů a číselných řad, způsob pokrytí událostí, 

například počet příspěvků novinářů-amatérů či v jakém poměru se vyskytovaly vůči 

zprávám agentur a novinářů zaměstnaných v periodikách. I kvantitativní metoda užitá v 

této práci může napomoci ke komparativnímu výzkumu a hodnocení publikování 

příspěvků občanských žurnalistů. Jedná se tak o nástroj ke kvantifikaci tohoto trendu. 

 

4.2 Výběrový soubor 
K vytvoření analýzy jsem si vybrala dvě redakce. Při jejím výběru jsem se 

zaměřovala na určitá kritéria. Nejdůležitějším z nich byl požadavek, aby média byla 

seriózní. Dalším kritériem bylo místo jejich pobytu, abych porovnala přístup tuzemské a 

zahraniční redakce. Posledním kritériem byla čtenost těchto deníků, jedná se o středně 

velká či velká média. Právě čtenost je klíčovým číslem k měření mediálního zásahu a 

vlivu periodik. Jedná se o číslo popisující průměrnou čtenost titulu v půlročním období. 
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Nepodařilo se mi ale bohužel dohledat konkrétní číslo čtenosti online reportáží redakcí 

v průběhu atentátu.  

Belgický deník Le Soir měl v roce 2015 čtenost až 573 890. (Munster, 2015) 

Jedná se tak o nejčtenější seriózní médium na belgické scéně. Vyšší čtenost mají 

soukromá média, často s nádechem bulvárního obsahu jako jsou denní periodika La 

derniere Heure či De Standaard. 

České denní periodikum Hospodářské noviny se řadí na tuzemské scéně opět 

k serióznímu tisku, ale se čteností je na tom mírně hůř nežli jeho belgická paralela v této 

práci. Čtenost podle oficiálních stránek domu Economia dosahuje 150 tisíců.   

Tato práce obsahuje analýzu, která se zaměřuje především na jejich webové 

mutace, kde má využití občanského žurnalismu a svědectví lidí maximální rozměr, a je 

tedy obrovským přínosem. Jsou jimi konkrétně internetové zpravodajské servery 

www.ihned.cz a www.lesoir.be. Ráno v den útoků spustily oba servery online reportáže, 

kam přispívali profesionální novináři i občané-svědci. Práce zkoumá poměr těchto 

zpráv a jejich publikování v průběhu dne. Všímá si rovněž i zdrojů obou reportáží a 

odkud svědectví pocházejí, zdali je redaktoři převzali z Twitteru či jiným způsobem. 

Práce, jak je uvedeno v úvodu, obsahuje osobní rozhovory s editory obou 

deníků. Jedná se o editory oddělení, které online reportáže spustilo. V domácím 

oddělení belgického deníku se jedná o Marca Metdepenningena a v zahraničním 

oddělení Hospodářských novin jde o Martina Ehla. Oba dva editoři mají rozhodující 

pozici v tom, co bude součástí online reportáže. Pomohou lépe porozumět i tomu, zdali 

mají redakce práci s příspěvky občanů-svědků zakotvenou ve svých zásadách a 

kodexech. 

Co se týče zkoumaného časového vzorku, tato práce se zaměřuje v obecné 

rovině na dva dny, kdy probíhaly klíčové online reportáže obou redakcí, tedy na období 

22. – 23. března 2016. Obsahovou analýzu online reportáží ale budu v této práci 

soustřeďovat především na samotný den útoku, tedy na den 22. března, a to od ranních 

hodin až po ukončení online reportáže obou deníků. Pro rozsah bakalářské práce se 

jedná o nejvíce vyhovující délku.    
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5. Le Soir 

Pro účely této práce není historie belgického deníku Le Soir příliš důležitá, proto 

jen zevrubně zmíním přelomové okamžiky vzniku tohoto média, které se v současnosti 

řadí mezi největší seriózní média v Belgickém království. V českém překladu Le Soir 

znamená Večer. Jedná se o francouzsky píšící médium, založené v roce 1887 Émilem 

Rosselem (+ 1915). Podle serveru Belgica, oficiální stránky Královské belgické 

knihovny, se v počátcích deník Le Soir považoval za politicky nezávislý a tradičně 

liberální zdroj zpravodajství. Již od začátku jeho největším soupeřem na mediálním poli 

byl deník La Libre, který má středopravicové katolické kořeny. Jako poslední 

zajímavost ohledně tohoto deníku bych zmínila, že po útocích na satirický 

karikaturistický časopis Charlie Hebdo v Paříži, Le Soir otiskl některé z jeho kreseb, 

načež následovně obdržel několik výhrůžek bombami.   

 

5.1 Přístup Le Soir k občanskému žurnalismu 

K porozumění tomu, jaký má redakce belgického deníku Le Soir názor na 

občanský žurnalismus a využití příspěvků od občanů-svědků ze sociálních sítí, považuje 

editor Le Soir Marc Metdepenningen za důležité uvědomit si, jak se média v posledních 

letech změnila a jaké trendy v současnosti převažují. Stejně jako mnozí teoretici vidí 

jako zlomový bod vzniku občanského žurnalismu právě příchod nových médií 

v digitální éře. 

„Digitální evoluce byla narušena příchodem internetu, způsobem, jak se nyní 

taková práce dělá – v rychlosti ‚při horečce‘ – kdy není čas na porovnávání informací a 

využívání podmiňovacího způsobu ve větách. (…) Ti [čtenáři] jsou krmeni stále větším 

množstvím zpráv. A v tomto případě se čím dále tím více obvykle ptáme – kdo dělá 

zprávy? Proč je tak píše? Jak? V podstatě, ověřování informací se může stát 

‚staromódní‘ nebo přinejmenším vzácné. Nyní je trendem mít unikátní zdroj (= bez tzv. 

‚křížové kontroly‘9

Podle Metdepenningena byly zpravodajské organizace před příchodem internetu 

hlavním hráčem na mediálním poli. Tehdy nedocházelo k jejich „zamoření“ či 

soutěžení mezi občany, které můžeme někdy rovněž nazývat novináři, konkrétně 

novináři-amatéry. „Každý je svým způsobem novinář. Každý se za něj dnes může 

), zdroj z první ruky, ten z doslechu.“ (Metdepenningen, 2017)  

                                                           
9
 Francouzským názvem le recoupement i jejím anglickým synonymem cross-checking je míněna kontrola 

a verifikace z mnohočetných zdrojů. 
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prohlásit. Vyprávění příběhů, popisování událostí, u nichž jsme byli svědky – to je 

žurnalistika. Jedinými rozdíly je to, že profesionální novináři jsou za tuto práci placeni 

a jsou svázáni specifickými etickými pravidly.“ (Metdepenningen, 2017) 

Podle tázaného editora i belgické redakce, je občanský žurnalismus velmi 

zajímavým trendem. Ale pouze pakliže jsou takové příspěvky „vytvářeny s dobrým 

úmyslem a pozitivním cílem“. Tvrdí, že problém sociálních sítí i internetových fór, kde 

jsou občané-novináři velmi aktivní, je, že mohou dát vzniknout falešnému obrazu 

něčeho, co společnost či občané chtějí či cítí. Nemusí to tak ale být vždy. „Na 

sociálních sítích a veřejných fórech, ti, které je slyšet nejvíce, jsou ti nejméně 

spokojení,“ zdůraznil Metdepenningen. Důsledkem toho prý je, že sociální sítě již 

nadále nevidí jako „zrcadlo společnosti“. (tamtéž) A zpravodajské a mediální domy si 

toho musí být vědomy a musí být opatrnější při nakládání s těmito informacemi. K tomu 

mohou pomoci i etické kódy deníků, které má podle jeho slov Le Soir propracované a 

poměrně přísné. I přesto, že informace pocházejí z tradičních zpravodajských agentur, 

které by informace již měly mít ověřené, je redakce Le Soir porovnává i s dalšími 

zdroji, které má k dispozici. Určitou část etického kodexu zabírají i pravidla ohledně 

užití násilného či explicitního obsahu, ke kterému si konkrétní případ uvedeme až 

v rámci příkladu obrazů během bruselského atentátu. 

Redakce Le Soir v rámci online reportáží, které logicky fungovaly i během 

bruselského atentátu, občas využívá příspěvky občanů ze sociálních sítí. Co je ale podle 

editora belgického deníku komplikované, je právě tendence neustále re-tweetovat. 

V každé situaci tak řeší dilema, zdali být rychlý a použít zajímavou informaci s rizikem, 

že budou muset později objasňovat šíření neověřené potenciálně falešné informace. 

Druhou variantou je raději ustoupit od zbrklého sdílení a každou informaci ověřit. 

„Jeden pohled na věc je takový, že někteří novináři pracující na webu se 

domnívají, že by měli lidem dát vše, co vědí, co se děje, co se říká. Na druhou stranu jiní 

novináři publikují informace po přísném skenování a konfrontaci s etickými pravidly a 

standardy ke zveřejňování.“ (Metdepenningen, 2017) Tyto dva přístupy jsou podle něho 

naprosto nekompatibilní cesty, protože když „bychom čekali moc dlouho a nechali si 

čas na ověřování, mohlo by být moc pozdě a nemělo by to žádný dopad na čtenáře 

online zpráv“. Ve zkratce se čas může stát nepřítelem při rychlém a masovém šíření 

informací. 

Právě kvůli unáhlenému, popřípadě zamýšlenému publikování senzačních zpráv, 

které mohou být nebezpečné, by redakce měly být v tomto směru obezřetné. Jelikož 
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online zprávy vydělávají pomocí kliků, mohou někdy úmyslně publikovat senzační 

zprávy. Takovým ‚klikacím článkům‘, které jsou uveřejněné s cílem získat co nejvíce 

kliků, tedy co nejvíce peněz, říká Marc Metdepenningen „pute-à-clics“, v českém 

jazyce by se dal tento výraz ve svém původním expresivnějším znění volně přeložit jako 

„děvka za kliknutí“. 

Za dobrý příklad využití občanského žurnalismu uvedl atentát na budovy World 

Trade Center v New Yorku. „První video, které jsme měli k dispozici, bylo video od 

občana-svědka. V případě jakéhokoli audiovizuálního obsahu je nejdůležitější otázka, 

zdali je uvěřitelný. V tomto případě zde nebylo pochyb. (…) Fotografie, na Twitteru či 

jinde, neříkají nic, pakliže nejsou explicitní.“ (tamtéž) Podle jeho slov obrazy nelžou, 

vše záleží na obsahu. 

V rozhovoru se Metdepenningen dotkl i témat využívání sociálních sítí jakožto 

profesionální novinář, nikoli amatér. Uvedl z jeho pohledu jeden dobrý případ, a to ten, 

kdy člověk musí neustále pokrývat nově se vyvíjející událost, jako tomu bylo, když 

pokrýval soud v kauze Westphael10

Celým problémem sociálních sítí je podle redakce Le Soir, že nejsou vázány 

k žádným etickým kodexům a legálním limitům. „Každý se může prohlásit za 

novináře“, tedy každý může publikovat svou pravdu, a to kdekoli v rámci internetu. 

Někdy to dokonce i „může vypadat, že občanští žurnalisté jdou více do hloubky nežli ti 

profesionální“. Editor Le Soir se domnívá, že si troufají více, než tradiční média 

mohou. S využíváním twitterových příspěvků či jiného obsahu občanských žurnalistů 

může redakce někdy ale udělat chyby. V krizových situacích je ale pochopitelné měnit 

informace podle toho, jak se situace vyvíjí. Jak sám řekl „žurnalistika je trochu jako 

instantní historie“. Za příklad uvedl katastrofální vlnu tsunami v roce 2004.

. „Soud jsem pokrýval tweety. V jeho průběhu jsem 

napsal dohromady na 3400 tweetů.“ (tamtéž) Tento způsob jakési reportáže byl podle 

něho úspěšný. „Ve svých tweetech jsem dodával rovněž důkazy a šel jsem více do 

hloubky.“ (tamtéž) Twitterové příspěvky považuje za přínosné tam, kde jsou možnosti 

redakce omezené. Pakliže je to možné, je důležité se vždy snažit vyslat své redaktory. 

11

                                                           
10

 Ve slavné a probírané kauze na podzim roku 2016 hrál hlavní roli belgický politik Bernard Westphael, 
jenž byl obviněn ze zabití své manželky v hotelovém pokoji při jedné jejich hádce, která dopadla špatně. 
Pro nedostatek důkazů byl ale Westphael v kauze prohlášen za nevinného. 
11

 Tsunami v roce 2004 (viz. Poznámka pod čarou na s. 7) 

 První 

mediální zpráva oznámila, že vlna zabila dva lidi. Na konci bylo známo, že číslo 

mrtvých se vyšplhalo až na 230 tisíc. „Co víme na začátku, se neustále mění. 
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Neznamená to ale, že došlo k pomýlení čtenáře, ale že se situace, rozumějme skutečnost, 

změnila a určitým způsobem vyvinula.“ (tamtéž) 

Na závěr editor belgického deníku dodal, že „Le Soir má čtenost dosahující 500 

tisíců. Událost nebo příspěvek na Facebooku, Twitteru obdrží okolo 500 kliknutí. To 

není hodně. Je to jakási iluze sociálních sítí: věřit, že to, co se odehrává v soukromém 

sektoru zpoza obrazovky počítače, nám předkládá, jaká by měla být realita. Ta ale ve 

skutečnosti neexistuje.“ (tamtéž) 

Podle slov Metdepenningena jsou občanský žurnalismus a alternativní média 

nesmírně užitečné, ale až na druhém místě. „Neměly by se snažit imitovat tradiční 

média a vygenerovávat informace, snažit se zaujmout přední linii ve zpravodajství, 

protože se nakonec budou stejně mýlit“ (tamtéž). Na druhou stranu, alternativní média, 

pod které, jak soudí na základě jeho profesionálního úsudku a zkušeností, občanský 

žurnalismus spadá, mohou novinářům i občanům dát nahlédnout do jakési analýzy 

názorů ve společenském kurzu. „Když se jejich práce dělá upřímně a svými příspěvky 

míří na průměrného čtenáře, je to v pořádku. Ale potřebujeme transparentnost“. 

(tamtéž) Domnívá se ale, že ne každý příspěvek občana-svědka by měl být sdílen a 

přebírán tradičními médii. Za velké riziko považuje právě ohromení nad sociálními 

médii. „Existuje mnoho titulků v tisku, a to po celém světě, které hlásají ‚hitem 

sociálních sítí bylo to a to‘, ve skutečnosti jde ale o ne příliš kvalitní článek, který 

přitáhl hodně likeů. To neznamená, že okolo toho musíme dělat takový humbuk a být tím 

slepě fascinováni,“ dodal editor Le Soir na závěr. 

 

5.2 Pokrytí atentátu s ohledem na občanskou žurnalistiku 

Jak sám editor deníku Le Soir přiznal, Brusel je malé město a každý znal 

někoho, kdo znal někoho jiného, kdo se stal obětí či byl přinejmenším očitým svědkem 

událostí. Když se jedná o vzdálenou událost, Le Soir vyzývá občany-svědky, aby se 

přihlásili a novinám poskytli svá svědectví či jiný materiál. Tak tomu bylo kupříkladu 

při tsunami v Indonésii, kdy se kontakt se svědky odehrával pouze skrze internet. „Zde 

[při bruselském atentátu] to ale nebylo potřeba.“ (Metdepenningen, 2017) Jasnou 

prioritou pro ně byli novináři, kteří šli na místo explozí a svědky osobně vyzpovídali. 

Nebezpečí podle něho bylo takové, že by se noviny mohly stát jakousi nástěnkou toho, 

co je zveřejněno na internetu a „novinář by tak ztratil svou prospěšnost a užitečnost“. 

(tamtéž) 
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K pokrytí událostí bruselského atentátu využila redakce Le Soir online reportáže. 

Na rozdíl od online reportáží, na které jsme zvyklí v tuzemských médiích, se reportáž 

belgického deníku nerozdělovala na jednotlivé dny, ale spustilo se jakési polootevřené 

fórum, které pokrývalo události od brzkého rána 22. března až po datum 1. dubna 2017. 

Tato práce, jak bylo avizováno v úvodu, se bude zabývat pouze dnem útoku. 

Online reportáž s názvem „Útoky v Bruselu: Belgie zasažená do srdce“ začala 

v 8:20 hodin prostou větou jednoho z redaktorů, že se letištní halou ozvaly exploze. 

Následující dva příspěvky byly fotografie občanů-svědků na sociální síti Twitter. 

Občanští žurnalisté byli v předání vizuálních důkazů jako první nejpohotovější a 

nejrychlejší. 

 

Obrázek č. 1: První vizuální důkazy o útocích od občanských žurnalistů 

 
Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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V den atentátu redakce Le Soir ve své online reportáži publikovala celkem 1184 

příspěvků. Twitterové příspěvky byly její součástí. Dne 22. března se v reportáži 

objevilo 343 twitterových příspěvků. Jak ukazuje graf č. 1, takové příspěvky zabíraly 

necelých 30 % online reportáže. Jejich autoři byli politické osobnosti, organizace, 

občanští žurnalisté i samotní redaktoři Le Soir, pro které bylo snazší rovnou publikovat 

informace na Twitteru a redakce je poté re-tweetnula. Sociální sítě se tak bezesporu dají 

považovat za zdroj, který je pro redakci výhodným a užívaným nástrojem. Přesto, jak si 

ukážeme níže, twitterové příspěvky zaujímají menší procento reportáže, než je tomu u 

českého serveru iHNed.cz. Můžeme tak usuzovat, že sociální sítě byly v rámci práce 

belgického deníku primárně užívány za účelem usnadnění práce redaktorů. 

 

Graf č. 1: Poměr twitterových příspěvků v rámci online reportáže lesoir.be 

 

 

Reportáž domácí belgické redakce byla několikanásobně delší nežli v případě 

serveru iHNed.cz a zároveň byla mnohem podrobnější. Některé informace 

v zahraničních médiích, včetně těch českých, nikdy nebyly použity, protože na českého 

čtenáře detailní informace nemají dopad. Tematicky byla belgická reportáž vyvážená v 

praktických informacích, například o dopravě. Takových komentářů a informací v den 

atentátu redakce publikovala 130. Zabíraly tedy přesně 10 % všech informací. Dalším 

velkým tematickým okruhem byli politické osobnosti, premiér, guvernéři či jiné 

zahraniční osobnosti na politickém poli. Nejvíce citací samozřejmě pocházelo od 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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belgických autorit. Takových příspěvků bylo 161. Celkem 27krát se redaktoři věnovali 

bilanci mrtvých a zraněných. 

Nejvíce s Twitterem jako nástrojem k rychlé publikaci pracovaly redaktorky 

Véronique Lamquin a Lorraine Kihl, které výhradně publikovaly skrze tuto sociální síť. 

Další redaktoři belgického deníku přispívali rovněž přes Twitter, ale již v mnohem 

menším měřítku. Publikovali pod přezdívkami leprince, lepyw či J-F Munster. Ve svém 

twitterovém profilu měli uvedeno, že jsou zaměstnáni deníkem Le Soir. 

Při pokrývání bruselského atentátu byly využity jak sociální sítě, tak samotné 

lidské zdroje redakce Le Soir v terénu, protože se u tohoto deníku jednalo o domácí 

zpravodajství. „Rozdíl mezi současností a tím, jak to vypadalo před deseti lety, je ten, že 

tehdy bychom se o tragédii12

Editor Le Soir vnímal využívání sociálních sítí při bruselském atentátu jako 

poměrně vyvážené. Užívali tweety jejich vlastních novinářů, belgických autorit i 

občanských žurnalistů. „Víceméně se jednalo o 60 % tweetů zvnějška a 40 % od 

žurnalistů Le Soir.“ (tamtéž) Analýza ukázala, že si je editor belgického deníku přesně 

 dozvěděli podle linoucího se kouře nebo by někdo 

zatelefonoval. Je to podpora, která se změnila, ale novinářská práce zůstala stejná. Měli 

jsme týmy, které byly mobilizovány na Ministerstvu vnitra, na policejním prezidiu, 

všude, kde se něco dělo. A to s jednou inovací: naši novináři mohli referovat, skrze 

tweety přímo z místa. Tohle není pro Le Soir obvyklé. (…) Samozřejmě to mění způsob, 

jak se novinařina dělá.“ (Metdepenningen, 2017) 

Editor Le Soir ale zdůraznil svůj skepticismus ohledně toho, že novinářskou 

prací by nemělo být udělat tři tweety. Souhlasil, že twitterové příspěvky upoutají 

pozornost, ale „aby byl tweet úspěšný, musí být ozvláštněný, napsaný z určitého 

pohledu“. (tamtéž) Podle jeho slov se „můžeme jenom dohadovat, jakou intelektuální 

hodnotu v sobě ukrývá 162 znaků, kde můžeme simplifikovat a pouze říct ‚policie 

zasahuje‘ nebo ‚jsou tam zatčené osoby‘, atd.“. (tamtéž) 

Redakce Le Soir proto využila obě varianty pokrývání událostí, a to práci 

novinářů z místa, kteří tam byli vysláni, a mladší generaci – ty méně zkušené – nechala 

u počítače v redakci, aby sledovali aktuální zprávy a skenovali informace z virtuálního 

světa. „Tým pro online zpravodajství byl sestaven z mladých novinářů, kteří nemají tak 

prohloubené znalosti, jako ti zkušenější, a rovněž ještě neměli zkušenost z místa 

události.“ (tamtéž) 

                                                           
12

 Tragédií se v kontextu rozhovoru měly na mysli exploze na letišti Zaventem. 
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vědom, s čím pracuje a v jakém množství. Z celkových 343 twitterových příspěvků 

patřilo redaktorům deníku 137 příspěvků, tedy 39,9 %. Ostatní příspěvky tohoto 

charakteru patřily v minimálním množství občanským žurnalistům, největší procento 

z nich měly domény jako Crisis Center Belgium, Brussels airport, Brussels lift či jiní 

novináři, mezi nimiž byli novináři například AFP (Danny Kemp) nebo novináři na 

volné noze (Thomas Casavecchia). 

Občanští žurnalisté vyprodukovali 71 příspěvků, které zabíraly okolo 6 % 

obsahu celé reportáže (viz. Graf č. 2). Někteří z nich k publikování svých svědectví 

užívali sociální síť Twitter. Jejich postřehy a svědectví redakce Le Soir přebírala a 

publikovala. Můžeme ale pozorovat, že Twitter se stal občanskými žurnalisty 

nejužívanější především v prvních hodinách, poté již občané-svědci vytvářeli své 

obsahy jinou formou. Například svá svědectví zaslali redakci v textové formě e-mailem 

či jiným komunikačním prostředkem. Ta převládla v odpoledních hodinách. Jak již 

naznačuje teoretická část této práce, občanský žurnalismus má nesrovnatelné výhody 

v krizových situacích, tím pádem není překvapením, že redakce Le Soir takové 

příspěvky využila hned jako jedny z prvních a s postupem času příspěvky občanských 

žurnalistů omezovala a jejich počet snižovala. Amatérští novináři tak zastoupili 

redaktory ve chvílích, kdy ještě nebyli v terénu a naopak novináři je v pozdějších 

hodinách zastínili propracovanější formou novinářské práce. 

 

Graf č. 2: Poměr užívání textových zpráv a informací z Twitteru (lesoir.be) 

 
Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 



31 

 

Graf č. 2 znázorňuje v přesných číslech počet příspěvků občanských žurnalistů. 

Jejich zprávy rozděluji na twitterovou formu a textovou formu13

 

 

, což budu rovněž dělat 

u Hospodářských novin. Z čísel můžeme vyčíst, že se užívání občanského žurnalismu 

obecně v průběhu krize snižuje. Váha svědectví a doplnění detailnějších informací jsou 

v prvních minutách či hodinách naopak klíčové.  

V prvních dvou hodinách tak občané-svědci komunikovali výhradně přes 

Twitter, zatímco v odpoledních a večerních hodinách převažovalo spíše svědectví 

textovou formou. Je předpokladatelné, že twitterové příspěvky byly bohaté na 

audiovizuální důkazy o odpálení atentátníků. Textové zprávy občanských žurnalistů 

byly převážně praktického rázu. Věnovaly se informacím ohledně evakuace různých 

budov. Jednou z výrazných osobností občanského žurnalismu v pokrývání útoků 

redakcí Le Soir se stala Eliane Verder, která pravidelně v několika příspěvcích 

popisovala evakuaci Justičního paláce či uzavření bruselské konzervatoře. Ostatní 

občanští žurnalisté informovali o dopravě či o situaci z nemocnic, upozorňovali na 

potřebu nové krve v bruselských zdravotnických střediscích. Online reportáž fungovala 

z pohledu českého novináře netradičně. Redakce publikovala i mnoho konkrétních 

otázek čtenářů, které mohly pomoci i jiným. Na ty poté odpovídala.  

V níže uvedeném příkladu občanský žurnalista informuje o situaci v nemocnici 

Saint-Pierre a redakce Le Soir jeho příspěvek obohacuje komentářem s novými 

informacemi. Při pokrytí bruselského atentátu tedy došlo k partnerství mezi občanem-

svědkem a profesionálním novinářem. 

 

Obrázek č. 2: Příklad příspěvku občanského žurnalisty ohledně situace  
v nemocnici, obohaceného komentářem redaktora A. Gerarda 

                                                           
13

 Textovou formou má autorka na mysli zprávu zaslanou redakci e-mailem či jiným komunikačním 
prostředkem. 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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Všechny příklady tohoto typu – otázky a odpovědi – jsou součástí celkového 

sčítání příspěvků online reportáže, ale jen některé započítávám do příspěvků 

občanských žurnalistů. Závisí to na formě takového obsahu. Pakliže se jedná pouze o 

otázku a občan nepřinesl žádný nový poznatek, je z počtu svědectví občanských 

novinářů vyloučený. V této analýze spadají do své vlastní kategorie prostých komentářů 

od čtenářů. V nastavení online reportáže bylo také možné si tyto komentáře vypnout, a 

tedy mít čistý zpravodajský server.  

První publikované fotografie pocházely od občanů-svědků. Objevovaly se na 

nich trosky v letištní hale Zaventem, zranění cestující či policie při prohledávání trosek. 

Jako příklad ale uvedu využití prvního vizuálního materiálu z metra Maelbeek redakcí 

Le Soir. Tam totiž byl logicky první na místě události jeden z cestujících, který se 

rozhodl své svědectví veřejně publikovat. Takovou občanskou výpověď samozřejmě Le 

Soir re-tweetovala a publikovala. 

 

Obrázek č. 3: První audiovizuální důkaz občana-svědka po explozi v metru 

 
Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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Kolik lidí bylo redakcí vysláno do terénu, se již nedá přesně dohledat. Ale Marc 

Metdepenningen zmínil, že je těžké si být jist, kolik novinářů na místo měli poslat, aby 

to nebylo málo či hodně. „To je také důvod toho, proč děláme po událostech 

debriefingy.“ (tamtéž) 

S využíváním sociálních sítí je to ale komplikovanější, protože „části informací 

jsou založeny na tom, co lidé slyšeli, na drbech“ (tamtéž). V průběhu bruselského 

atentátu byly sítě zaplněné tím, co občané-svědci viděli a slyšeli, ale když informace 

v redakci kontrolovali, zjistili, že se nikdy takhle neudály. „Řekl bych, že 85 % 

informací pocházejících z úst občanů-svědků byly zčásti či úplně falešné.“ (tamtéž) 

Nezazlívá to samotným občanským žurnalistům, protože hodně z nich mohlo informace 

šířit v domnění, že pravdivé byly. Podle něho to znamená, že redaktoři mohli udělat 

chyby v dobré víře, když „šířili informaci, o tom, co oni [občanští žurnalisté] viděli, ale 

interpretují to jinak, než se situace skutečně odehrála“. (Metdepenningen, 2017) 

Rovnou uvedl příklad, kdy lidé psali, že někoho policie zatýká, že je někdo v poutech, 

ale nutně to neznamenalo, že se jedná o teroristu. Hlavně v době, kdy jsou lidé v panice, 

a situace není jasná, interpretují na sociálních sítích dle svého pocitu, aniž by byli 

v kontaktu s policií. „Něco co viděli, tak mohou interpretovat jinak či to kvůli emocím 

zdramatizovat.“ (tamtéž) Podle editora Le Soir se takovým reakcím dá ale těžko 

zabránit, obzvláště v krizových situacích. Podobnou událostí jsou ale i velká a důležitá 

sportovní utkání. „Nadšení či v opačném případě zoufalství mohou vést k takovým 

reakcím.“ (tamtéž) Proto je největším úkolem právě zpravodajských institucí udržet si 

chladnou hlavu a zachovat klid. „Kdybychom četli pouze to, co se vyskytlo na sociálních 

sítích, mohli bychom si myslet, že Belgičané chtějí jakýsi ‚policejní stát‘. Mohli bychom 

se domnívat, že Belgičané nechtějí přijímat další uprchlíky.“ (tamtéž) Nicméně podle 

Metdepenningena tohle není a nebyla skutečnost. Svoji domněnku podtrhuje i 

poznámkou, že když se dělají sociální průzkumy, jejich výsledky potvrzují, že to, co si 

lidé myslí, neodpovídá nejsilnějším hlasům na sociálních sítích a fórech. 

Ať už se informace uvádějí ze sociálních sítí či jinak z doslechu, zásadním 

pravidlem je užívání kondicionálu. Editor ale cítí, že má vůči veřejnosti také závazek. 

Informovat o tom, co se děje, i když je ještě situace ne úplně vyjasněná, protože by se, 

podle jeho slov, den nato mohl odehrát další atentát. Z bezpečnostních důvodů je 

důležité takové informace ven vypustit ve větě s podmiňovacím způsobem. Na druhou 

stranu, některé důkazy jsou nezpochybnitelné. „První tweet s fotografií kouře 

vycházejícího z letištní haly byl čistě faktický, k tomu ještě potvrzený od policie a 
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Ministerstva vnitra. V tu chvíli jsme ale nemluvili o ‚útocích‘. Potvrzení bombového 

atentátu přišlo zhruba 20 minut poté.“ (tamtéž) I přesto, že jsou tweety ze sociálních 

sítí tak zřetelně jasné, zaměstnaní profesionální novináři i tak informaci od občanských 

žurnalistů ověřují. Protokol belgickým novinářům v Le Soir říká, aby zavolali na policii, 

hasičům, komukoli, kdo by situaci mohl potvrdit či naopak vyvrátit. Pakliže mají 

zelenou, mohou zmáčknout re-tweet a publikovat v online reportáži. Ke každé takové 

zprávě z Twitteru, dokonce i od novináře Le Soir přikládali rovněž i krátkou hypotézu 

či vysvětlení. Jako příklad uvedl okamžik, ve kterém nebylo jasné, zdali šlo o útok. 

„Kouř mohl být kvůli požáru, který mohl způsobit jediný papír. (…) Na začátku ale naši 

novináři používali frázi ‚na letišti byla slyšet exploze‘, kterou z bezpečnostních důvodů 

umocníme osvětlením situace, například ‚nemáme zatím žádné zprávy o tom, zdali se 

jednalo o nehodu či o kriminální čin‘.“ (tamtéž) Dokonce ani v tuto chvíli Le Soir 

nepoužívá slovo ‚útok‘ ani ‚terorista‘. 

Užití podmiňovacího způsobu ve větách je něco, čeho v rámci pokrývání 

událostí deníkem Le Soir Metdepenningen lituje. Uvedl, že podmiňovací způsob, je 

forma, jak se zpravodajství v den atentátu dělalo. „Když jsme veřejnosti poskytli 

nějakou praktickou informaci, museli jsme někdy upustit od základního principu 

dvojnásobné verifikace“. (tamtéž) 

Co se týče zdrojů, ze kterých redakce Le Soir čerpala, jsou poněkud méně 

různorodé, nežli tomu bylo u serveru iHNed.cz, což nemusí být špatný znak. Pro 

domácí zpravodajství jsou autorské články klíčové. To redaktory žene k maximální 

snaze vždy publikovat vlastní informace, ověřovat skrze policii, hasiče a ministerstva. 

Sami novináři místní redakce publikují velkou část informací svým jménem. 

Procentuálně největší část informací pochází přímo z redakce Le Soir.  

Jedním z výsledků analýzy je zjištění, že Le Soir využívala mnohem častěji 

informace z francouzské tiskové agentury AFP, nežli z belgické agentury BELGA. 

Důvody, proč tomu tak bylo, můžeme najít hned dva. Agentura AFP dodávala redakci 

nejen informace, ale také velké množství fotografií, videí a grafiky, které redakce 

využívala. Druhým důvodem může být to, že redaktoři Le Soir ne vždy agenturu Belga 

podepisovali. Porovnat to můžeme například s praktikami tuzemské žurnalistiky 

v průběhu online reportáží. Ty rovněž nepodepisují výseky vět Českou tiskovou 

kanceláří. V belgických denících tomu může být podobně. 

Graf č. 3 neuvádí do detailu jiné zpravodajské zdroje, které jsou považovány za 

méně známé či se objevovaly maximálně jednou. Mezi ně můžeme jmenovat Irish 
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Times, Amronews, 20 minutes, TAZ, Het Laaste Niews, France24, Amak, CNN nebo 

Report Munchen. 

 

Graf č. 3: Nejdůležitější zpravodajské zdroje online reportáže (lesoir.be) 

 

 

Graf č. 3 ukázal, že 65 % příspěvků je prací profesionálních novinářů belgického 

deníku Le Soir. Ve zbylé třetině online reportáže redakce využila jako zdroj především 

francouzskou tiskovou agenturu. Graf odpovídá tomu, že se událost odehrála 

v domácím prostředí. Namísto tedy jednotlivých zpravodajských zdrojů práce 

zanalyzuje příspěvky jednotlivých novinářů belgické redakce. 

 

Jak editor Le Soir vysvětloval, stálí redaktoři byli rozděleni do několika skupin. 

Někdo vyjel do terénu, jiní zůstali pracovat za počítačem v redakci. Mohlo by tak být 

zajímavé se pro účely této práce podívat na jednotlivé autory, kteří pod jménem svých 

novin Le Soir během belgického atentátu publikovali, a stali se tak součástí vytváření 

několikahodinového proudu informací na serveru lesoir.be. Mezi chybějící novináře 

patří ti, kteří jen jednou nebo dvakrát publikovali skrze Twitter a užili pouze své 

přezdívky. Jsou jimi uživatelé J-F Munster, Debuisson, leprince, lepyw či Pauline 

Hofman. Graf č. 4 neznázorňuje příspěvky, které byly podepsané pouze obecně ‚Le 

Soir‘, takových příspěvků bylo v reportáži dohromady 117. 

 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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Graf č. 4: Le Soir a počet příspěvků redaktorů v online reportáži (lesoir.be) 

 

 

V grafu č. 4 jsou zaznamenaní nejdůležitější redaktoři online reportáže i 

pozdějších textů, které vyšly na konci dne či se připravily na následující den ráno. 

Texty, jež se psaly již v průběhu dne, se navázaly do online reportáže. Nejvíce 

příspěvků je od belgické novinářky Véronique Lamquin. Její téměř dvojnásobný počet 

příspěvků na rozdíl od ostatních novinářů se ale může jevit jako zavádějící, když si 

uvědomíme, že všechny její příspěvky byly twitterového charakteru, tedy mohly 

obsahovat jen omezený počet znaků. Když například referovala z tiskové konference 

belgického premiéra Charlese Michela, publikovala v online reportáži několik 

jednovětných úryvků za sebou. 

Obrázek č. 4: Twitter se stal pro redaktory prostředkem k pokrývání událostí 

 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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Editor Le Soir promluvil rovněž o kauze na belgické mediální scéně, kdy 

bulvární La Dernière Heure v rámci pokrývání událostí o možných hrozbách publikoval 

takzvanou, výše zmíněnou, “pute-à-clics”. Odehrála se v období mezi zásahy policie 

v části Bruselu jménem Forrest a bruselským atentátem 22. března. „Uveřejnili 

fotografii hledaných bratrů El-Bakrhouiových. (…) Problém byl, že tito dva podezřelí 

nevěděli, že jsou hledáni a identifikováni. Ve skutečnosti, tento deník policii informaci 

ukradl z jejich live streamu, kam se pirátsky naboural, a tak o bratrech El-

Bakrhouiových publikoval zprávu.“ (Metdepenningen, 2017) Popsal, že v tu dobu byli 

na útěku, a když zjistili, že byli identifikováni, spáchali teroristický atentát. Vše později 

podle slov editora z Le Soir potvrdila policie a Federální státní zastupitelství. Naznačil 

tak, kam až publikování takových senzačních, ale na druhou stranu i velmi citlivých, 

událostí může dojít.  

V rámci pokrývání událostí dne 22. března, i redakce Le Soir publikovala 

některé chyby, například, když byl ‚muž v klobouku‘ zatčen, ale asi tři dny poté byl 

opět propuštěn, protože policie při svém výkonu pochybila. „V tomto případě, se o 

chybu jedná, ale není možné ji spojovat s pochybením samotné redakce.“ (tamtéž) 

 

Obrázek č. 5: Fotografie jedné z podezřelých osob z útoku na Zaventem 

 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.lesoir.be 
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Přiznává, že při takových událostech jakousi normou takového momentu je, že 

se mohou ven vypustit věci, které nejsou úplně přesné. V tom jsou útoky, jako byl ten 

v Bruselu „vždycky velmi problematické“ (tamtéž). Všemu tomu se ale snaží předcházet 

užíváním kondicionálu. 

Podle editora deníku Le Soir je obtížné hovořit o útoku, aniž bychom vůbec 

nezobrazili na fotografiích lidi, které to zasáhlo. „Etická doktrína Le Soir ale zakazuje 

ukazovat mrtvá těla či lidskou mizérii, což je příliš okázalé pro zachování důstojnosti 

dané osoby.“ (tamtéž) Přiznal, že některé události si v minulosti vyžádaly ukázat více, 

ale deník Le Soir nikdy nezašel, podle slov jednoho z editorů, do takových krajních 

situací jako jiné noviny.  

Za příklad uvedl publikování letušky ve žluté blůze, jejíž fotografie byla rovněž 

trochu diskutabilní i na české mediální scéně. „Měla sice krev na obličeji, ale stala se 

symbolickou fotografií těchto událostí. Na začátku jsme byli kritizováni za užití této 

fotografie.“ (tamtéž) Nakonec ale prý letuška sama přišla na vzpomínkovou akci 22. 

března 2017, kde opět zdůraznila, že publikace její tváře byla důležitá jak pro ni, tak pro 

její rodinu i pro ostatní občany, kteří si podle jejích slov uvědomili, čím si prošla. 

Příběh letušky ve žlutém14

Ve chvíli, kdy jakýkoli novinář Le Soir hovořil se svědkem či obětí, musel se 

touto legální i morální normou etického kodexu belgického deníku řídit. Zdali užít či 

neužít jméno oběti či svědka, je jeho volbou. Zmínil ale, že byť by jméno nebylo ve 

výsledném mediálním produktu uveřejněno, je lepší ho vědět pro své zdroje a archiv. 

„Je důležité jméno vědět, i kdyby jenom pro nás, můžeme si zkontrolovat, zdali je tato 

osoba věrohodná, není známá veřejnosti jako násilník či jiný nebezpečný člověk, který 

by nám záměrně poskytl falešnou informaci.“ (tamtéž) Z hlediska všeobecné práce 

novinářů, nejen pro účely této práce, a nejen tuto citaci, to považuji za velmi přínosnou 

radu, která by měla v redakcích fungovat jako pravidlo. „Říct své jméno je znamením, 

 měl dvě strany. Pro nakládání s takovou fotografií existují 

podle Metdepenningena dvě normy. Tou první je norma legální. Jednalo se o událost na 

veřejnosti, fotografie nebyla nikomu ukradena. Tato norma byla dodržena. Tou druhou 

je ale norma morální, o níž rozhodují etické kódy zpravodajských domů. „V tomto 

případě je Le Soir poněkud překročil, protože motiv a důvod její publikace byl 

výjimečný.“ (tamtéž) 

                                                           
14

 Jedna z nejznámějších fotografií bruselského atentátu na letišti Zaventem byl snímek letušky, jejíž 
blůza byla roztržená. Letuška byla rovněž zakrvácená a použití snímku se tak stalo z etického hlediska 
sporné. 
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že mluvíte pravdu. Tohle je klíčový první důkaz autenticity rozhovoru či svědectví, i když 

nejdůležitější stále zůstává ne jeho jméno, ale to, co má na srdci.“ (tamtéž) 

Marc Metdepenningen zmínil, že pro fotografický materiál se využívaly všechny 

možné zdroje, z agentur, vyslali sedm vlastních fotografů a ještě přebrali nějaká 

svědectví z internetové bubliny, většinou ze sociálních sítí. Ale co je ještě 

komplikovanější, nežli samotná práce s textem a obsahem online reportáže, je samotné 

názvosloví při takových událostech. Užití slova ‚útok‘ v ranních a dopoledních 

hodinách při nevědomí toho, jestli by to nemohla být pouhá nehoda, je stejné jako si 

zahrávat s ohněm. Editor deníku Le Soir se nechal slyšet, že užívání slova jako ‚útok‘ či 

‚terorista‘ může „způsobit ještě větší teror“ (tamtéž). „Je to globální problém, ohledně 

terorismu, jak nazvat uplynulou událost. Spáchali ji teroristé, nějaká jiná organizace, 

izolovaná persona? Je rozdíl mezi klasifikací ze strany justice – oficiální názvy – a 

klasifikací mainstreamovou – užívaná všemi okolo.“ (tamtéž) Jak v průběhu atentátu, 

tak při jiných krizových situacích, vždy když Le Soir užije nějaký termín, vezme ho 

obrazně řečeno z úst určité autority, jako jsou soudy, policie nebo Ministerstvo vnitra. 

Online reportáž belgického deníku Le Soir trvala až do 1:25 hodin ráno druhého 

dne, tedy 23. března. Jen o pár hodin později se opět rozběhlo její pokračování, a to v té 

stejné reportáži až do 1. dubna 2016. Měla více než 60 stránek a okolo 3000 příspěvků. 

Ráno druhého dne redaktorka Marine Buisson začala publikovat nové 

informace. První z nich, a to důležitou zprávu o dopravě, která se začala postupně 

vzpamatovávat, publikovala v 6:22 hodin. Následovaly ještě další tři texty, předtím než 

přišlo velké shrnutí událostí předchozího dne. Článek „L‘Essentiel“15

                                                           
15

 Do českého jazyka přeloženo jako Shrnutí, Základní informace či Nejdůležitější momenty. 

 se v bodech 

věnoval 31 obětem a 250 zraněným (čísla se v průběhu následujících dní ještě zvýšila), 

stupni pohotovosti a teroristické hrozby státu a to tomu nejvyššímu, tedy čtvrtému, 

dopravě a dalším potřebným informacím, jež byly pro Belgičany klíčové. Nato byly 

navázány čtyři články z předešlého dne, které zpracovali redaktoři Le Soir. Nejen, že se 

podrobně věnovaly dopravě, ale detailně popisovaly události, ke kterým došlo na třech 

místech, tedy na letišti Zaventem a v metru Maelbeek, kde došlo k teroristickým 

útokům, ale také v bruselské čtvrti Schaerbeek, kde došlo předchozí večer k zatýkání.  
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6. Hospodářské noviny 

Český list Hospodářské noviny jako deník vychází od roku 1990. V době 

předcházející sametové revoluci vycházel jako týdeník, a to od 14. dubna 1957, ze 

kterého se tehdy „dalo vyčíst, že mu KSČ dala vzniknout za účelem vyplnění mezery na 

trhu“. (Hrdličková, 2010) V současnosti se deník zaměřuje na politiku a ekonomiku. 

Noviny tak spadají pod nakladatelský dům Economia a.s, který vlastní Zdeněk Bakala. 

 

6.1 Přístup Hospodářských novin k občanskému žurnalismu 

Redakce rozlišuje občanské žurnalisty do několika kolonek. Může to být člověk, 

který jakýmkoli způsobem někam pravidelně přispívá, člověk, který používá Twitter 

nebo jinou sociální síť, anebo píše články s určitým záměrem. Pro šéfa zahraničního 

oddělení pana Martina Ehla ale slovo „novinář“ znamená, že obsah tvoří se záměrem, 

„ať už to má jako koníček, je za svou práci placený nebo chce ovlivnit nějaký 

světonázor“ (Ehl, 2017).  

Za největší úskalí občanské žurnalistiky, stejně jako tomu je v belgické redakci 

Le Soir, Hospodářské noviny považují verifikaci. Martin Ehl upozorňuje na tzv. trolly16

Podle editora Hospodářských novin je bezpečnější ale také rychlejší práce 

s obsahem od občanského žurnalisty, který přispívá neustále, a je vám známý. Cituje-li 

někoho standardní či jiné známé médium, je to pro redakci Hospodářských novin 

ověřený zdroj. „V období arabského jara máte lidi, kteří dávali informace na Twitteru 

nebo jinam. Spousta z nich se kvůli tomu stala známými. A my jsme museli ověřovat 

, 

které se ale dají jistými způsoby odkrýt.  

„Když je [pozn. příspěvky občanských žurnalistů] zahrnu do zpravodajství, je 

důležité je ověřit. Není to jen tak, vidět něco zajímavého a použít to. Je důležité to ověřit 

ze zdrojů, které znám. Když je to Twitter, ověřujeme, jestli je to známý účet, jestli ho zná 

kolega. Redaktoři často znají profláklé lidi nebo instituce, které hodně pracují se 

sociálními sítěmi. Nebo to člověk prověří přes své kontakty.“ (Ehl, 2017) 

Jistá redakční praxe, byť Hospodářské noviny žádný etický kód pro práci se 

sociálními sítěmi nemají, v práci redaktorů s přístupem k obsahům občanů-svědků 

přesto existuje. Prvním impulzem je rozkliknout si jeho historii na sociálních sítích, 

podívat se na jméno, popřípadě povolání, a na předešlé aktivity. 

                                                           
16

 Internetový troll je anonymně přispívající osoba do veřejných diskuzí za účelem provokovat. (Globeck) 



41 

 

jednoho po druhém. Když někoho cituje CNN nebo Al-jazeera, tak to pro nás znamená 

dobrou známku. Protože nejsme velká redakce, nemůžeme ověřovat všechno.“ (tamtéž) 

V úvahách editora Hospodářských novin mohou obsahy občanských žurnalistů 

dodat zpravodajství plasticitu a autenticitu, určitě by ale neměly být jediným a hlavním 

zdrojem. Příspěvky tak mohou být obohacením a jejich audiovizuální obsahy ilustrací 

toho, jak situace vypadá. 

Redakce Hospodářských novin se k užívání takových obsahů dostává podle slov 

jednoho z jejich editorů přirozeně. Souvisí to s běžnou praxí pokrývání krizové situace, 

která nastala v Bruselu. „Když vydechnete tu první vlnu17

Pakliže na občanské žurnalisty nemají přímo kontakty, hledají novináři 

svědectví jinde. Práce s obsahy občanů-svědků úzce souvisí se sociální sítí Twitter, ta je 

pro redakci iHNed.cz i jiné internetové odnože nakladatelského domu Economia 

důležitá. „Všichni přispívají na sociální sítě. Můj pohled na to je takový, že z té masy 

informací musím umět vyseknout to, co potřebuji nebo hledám. A zdroje následně ověřit. 

To může být ať už žurnalista či prostý svědek.“ (tamtéž) Twitter má navíc podle editora 

tu výhodu, že má přísnější politiku proti nepravým účtům. Další jeho výhodou je časová 

chronologie, kdy jdou jednotlivé tweety v časové ose za sebou, kdežto algoritmus na 

Facebooku časy může míchat. „Se sociálními sítěmi se obecně pracuje hodně.“ (tamtéž) 

Důvodem je rychlost informace v kombinaci se snadností jejího zpracování. Jako 

příklad uvedl jednoduchou verzi embedování

, tak pak přemýšlíte. 

Potřebujeme tam živé lidi, protože autentická svědectví jsou vždy nejlepší, i kdyby nám 

[osoba/občan-svědek] popsala, že se náměstí vyprázdnilo nebo pošle fotku s policisty, 

jak běží po ulici. Na to není systém. (…) Většinou to ale jde přes Facebooky, 

Messengery.“ (Ehl, 2017) 

18

Z českých seriózních médií a jejich internetových odnoží se událostmi dne 

bruselského útoku zabývala úplně všechna. V průběhu dní 22. a 23. března se jim 

v tištěných médiích a na webu věnovalo 468 zpráv.

 do systému zpravodajství.  

 

6.2 Pokrytí atentátu s ohledem na občanskou žurnalistiku 

19

                                                           
17

 V jiné otázce popisoval Martin Ehl různé etapy. Tou první měl na mysli zachycení informace a její 
předložení čtenáři. Druhou vlnou je ji rozvinout, a to i fotografiemi či videem.  
18

 vložení 
19

 Všechny tyto údaje vyplývají z rešerše NewtonMedia Search. K podobné platformě v Belgickém 
království pro zevrubný přehled zpráv v celostátním měřítku ale nelze mít přístup, proto tyto informace 
ve zkratce uvádím pouze v analýze Hospodářských novin. 

 V celostátních seriózních 
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denících20

O pár minut později přišla zpráva z televize Fox News, že došlo k výbuchu 

v metru poblíž centra Bruselu. Samozřejmě ji zpravodajci iHNed.cz převzali 

z twitterového účtu americké televize. Před desátou hodinou server hovořil o 

sebevražedném atentátu, zdrojem jim byla belgická veřejnoprávní televize VRT. 

, které vycházejí v tištěné podobě, vyšlo 23 zpráv. Česká televize, z níž 

Hospodářské noviny během útoku rovněž přebíraly určité informace, odvysílala 30 

zpráv. Nejpočetnější a nejdetailnější pokrytí atentátu v médiích se vyskytlo na internetu 

v rámci online reportáží. Na všech serverech, ať už seriózních či nikoli, na 

samostatných webech nebo mutacích svých tištěných matek, se v průběhu těchto dvou 

dní vyskytlo 432 zpráv. 

První informace se objevily na českém serveru blesk.cz, mutaci celonárodního 

média s největším nákladem a čteností v České republice, a to v čase 8:15 hodin. Zbytek 

seriózních serverů se začal postupně přidávat desítky minut poté. Server Lidovky.cz 

svou online reportáž otevřel v 8:26 hodin. Pár minut po ní začal se svým celodenním 

pokrytím server iDNES.cz. Těsně před devátou hodinou zprovoznil svou online 

reportáž server iHNed.cz, konkrétně v 8:53 hodin, tedy o 33 minut později než belgický 

list Le Soir. Jako jeden z posledních seriózních zpravodajských webů spustil po deváté 

hodině své online zpravodajství i Český rozhlas. 

Na serveru iHNed.cz se online reportáž rozjela před devátou hodinou. Blesková 

zpráva zněla: „Dnes ráno došlo na bruselském letišti ke dvěma explozím. Podle tamní 

policie je na místě několik mrtvých.“ Jedním z prvních twitterových účtů, ze kterého 

redaktoři zahraničního zpravodajství čerpali, byly účty leteckých linek Brussels Airlines 

nebo letiště Brussels Airport. 

„Brusel byl výjimečný v tom, že se stal brzy ráno, pak bylo jednoduché si na 

chvíli sednout a říct si, ty budeš dělat tohle, ty tamto. A jedem.“ (Ehl, 2017) 

Prvním zpravodajským citovaným serverem, obdobně jako u většiny ostatních 

tuzemských médií, byla televize Sky News. U Hospodářských novin se jednalo 

konkrétně o Sky News Australia. Informace původně pocházela z belgického portálu 

hln.be, a vypovídala o tom, co se odehrálo ještě před explozí. Po deváté hodině přišly 

první informace o zraněných a obětech. V čase 9:27 uvedli zpravodajci francouzský 

zdroj, a to televizi BFMTV s informací, že belgické tajné služby pravděpodobně měly 

zprávu o vysokém riziku teroristického útoku.  

                                                           
20

 Abecedně řazeno: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo. 
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V průběhu rána se objevovaly rovněž informace o situaci a zvýšení bezpečnostních 

opatření v České republice. Obdobně tomu bylo u zpráv ohledně dopravy. Příspěvky 

online reportáže hovořily o odklonění letadel, autobusů a o jiných letištích, která z toho 

bruselského přijímala letadla, která nemohla přistát. Informací o dopravě, ať už na 

území Belgie či s přesahem do zahraničí, se dohromady vyskytlo 22. 

V 10:19 hodin přišla první zpráva převzatá ze Sky News o počtu obětí z metra. 

Údaje o zraněných a obětech se měnily po celý den, kdy reportáž probíhala. Takových 

příspěvků Hospodářské noviny publikovaly 15. 

Dopoledne se začala v reportáži vyskytovat různá svědectví občanských 

novinářů, studentů či pracujících v Bruselu. K situaci se vyjádřili rovněž mnohé 

politické osobnosti. Většina z nich obsahovala slova jako „soustrast“, „kondolence“ či 

„solidarita“. 

Ve 12:54 hodin vydaly Hospodářské noviny zprávu o dvou zadržených, kteří se 

stali v očích belgické policie a bezpečnostních služeb podezřelými. Dalším zlomovým 

bodem toho dne bylo prohlášení serveru Russia Today, že se k teroristickým útokům 

přihlásil samozvaný Islámský stát. Tuto informaci potvrdila agentura Amak, přes kterou 

právě Islámský stát komunikuje, až před šestou hodinou večer. Před 16. hodinou byla 

zveřejněna fotografie „možných atentátníků z letiště“. Okolo 20. hodiny server 

iHNed.cz potvrdil, že pachatelé byli napojeni na Salahema Abdeslama. Bilance obětí se 

v 13:23 hodin ustálila na počtu 34. Citoval se zdroj VRT, odkud informaci převzala i 

agentura Reuters. Číslo se ale ve večerních hodinách změnilo na 31. 

Co se týče zdrojů, měla redakce Hospodářských novin poněkud omezené 

možnosti. Pro tuto redakci se jedná o zahraniční téma, takže počet příspěvků 

podepsaných jejich redakcí je minimální. Proto redaktoři odkazují především na zdroje 

zahraniční. I když by se ale zdálo, že je obtížné, vyslat na místo své reportéry, když jde 

o krizovou situaci, navíc zhruba deset hodin jízdy automobilem od pražské redakce, 

Hospodářské noviny ukázaly, že to tak rozhodně nemusí být. Hned, jak se o atentátu 

vědělo, vyslali svou redaktorku do bruselské metropole. Tak mohli lépe s vlastními 

zdroji pokrýt událost ještě ten večer a především den následující po atentátu, tedy 23. 

března. 

Redaktorka Sylvie Housková se ráno v den útoku vydala do Bruselu. „Sylva pro 

nás byla dar z nebes, mohla tam bez problému fungovat. (…) Sypala to na svůj Twitter. 

To bylo nejjednodušší. To byla shoda náhod. S manželem měli jet do Bruselu. Štěstí 

přeje připraveným. Sedli do auta a jeli hned.“ (Ehl, 2017) 
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Graf č. 5 poukazuje na pestrost jednotlivých zahraničních zdrojů. Hospodářské 

noviny ve svém zpravodajství využily více jak 25 různých zahraničních zdrojů, mezi 

nimiž byly světové agentury jako Reuters, AFP či belgická BELGA, televizní stanice či 

deníky. Graf č. 5 rovněž znázorňuje, v jakém poměru z nich server čerpal i z jakých 

zemí tyto zdroje pocházejí. Jedná se o americké zdroje, australské, francouzské, 

belgické, britské, německé i zdroje tuzemské. Velmi dobrým znakem je potvrzení, že 

zemí, ze které pochází nejvíce zdrojů, je právě Belgie. Svědčí to o dobré jazykové 

vybavenosti zahraničních redaktorů Hospodářských novin i o snaze mít, co nejlokálnější 

informace, a to z první ruky, tedy té belgické.  

Podle Martina Ehla je jazyková vzdělanost velmi důležitá. Může tak redakci 

napomoci získat lokální informace. „Kdo je schopný tomu porozumět, tak je jasné, že 

půjdete k tomu nejbližšímu zdroji, jaký máte. (…) Úplně nejlepší jsou regionální zdroje. 

Když atentát v Bruselu pokračoval, objevil jsem nějaký úplně obskurní bruselský web, 

který pokrýval asi čtyři čtvrtě, a měli tam ‚live kamery‘. Jdete nejblíž, kam můžete. Ani 

zpravodaj na místě vám tohle nevyřeší. Je-li to jazyk, se kterým se můžete nějak 

vypořádat, musíte jít co nejblíž.“ (Ehl, 2017) 

V grafu č. 5 jsou zeleně označené zdroje frankofonní i vlámské, tedy 

francouzské a belgické. Červeně je zakreslený zdroj seriózního deníku Le Soir, který se 

ale pro Hospodářské noviny nestal primárním belgickým zdrojem. Předběhly ho rádio 

RTBF, televizní stanice VRT a VTM, agentura BELGA, dokonce i největší konkurent 

Le Soir, deník La Libre. 
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Graf č. 5: Zdroje serveru iHNed.cz 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 
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Twitterové příspěvky, nejen, že jsou většinou místem, kam svá svědectví publikují 

občanští žurnalisté, jsou i zpestřením online reportáže. Nejedná se pak o nekonečný 

proud textu, ale o text častokrát proložený některými z twitterových příspěvků. Serveru 

iHNed.cz se tak podařilo vytvořit zajímavé zpravodajství, které má dynamiku.  

 

Graf č. 6: Poměr twitterových příspěvků v rámci online reportáže iHNed.cz 

 

 

Twitterové příspěvky zahrnovaly informace a reakce občanských žurnalistů, 

organizací, oficiálních zdrojů či osobností z politického okruhu. Poslední uvedený 

příklad, tedy komunikace politiků na Twitteru je stále častější, ať už se jedná o videa 

jejich řečí, osobní Twittery či příspěvky jejich tiskových mluvčích. Dokonce i samotná 

online reportáž znázorňuje směr, kterým se tato komunikace ubírá, a to skrze sociální 

sítě. Graf č. 7 znázorňuje, v jakém poměru byly v rámci vyjádření všech politiků v den 

atentátu twitterové příspěvky a jiná prohlášení, ať už ta veřejná, prohlášení vydaná 

agenturám, či otevřený dopis prezidenta Miloše Zemana hlavě belgického státu – králi 

Philippemu.  

Graf č. 7 ukazuje, že se jedná o silný trend, kdy je více jak polovina prohlášení, 

ve kterých se politikové, starostové, poslanci z Evropského parlamentu či jiné politické 

osobnosti, vyjadřují k událostem, uveřejněna na sociální síti Twitter. Z celkového počtu 

72 twitterových příspěvků, uveřejněných v online reportáži, jsou jich přesně 20 od 

politických představitelů.  

 Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 
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Graf č. 7: Místo publikace reakcí osobností z politického pole 

 

 

Zpravodajci serveru iHNed.cz využili i síly občanského žurnalismu, která jim 

dala možnost dostat zpravodajství z první ruky, fotografie pořízené téměř okamžitě po 

explozích a lidské příběhy k tomu. Právě silná svědectví jsou klíčem k poutavé online 

reportáži. Faktor lidského příběhu je využíván zahraničními i tuzemskými redakcemi, a 

ani u Hospodářských novin tomu nebylo jinak.  

Způsob, jakým ale občanští žurnalisté svůj obsah publikovali, se různí. Může se 

jednat o textovou zprávu, fotografii či jiné audiovizuální schéma nebo skrze twitterový 

účet, na kterém mohou publikovat text, snímek, nebo obojí. V grafu č. 8 znázorňuji, 

jaký systém převládal v online reportáži Hospodářských novin. 

Je rozdělen do dvou sloupců. V tom prvním se pohybujeme v číslech ohledně 

celé online reportáže, z celkového počtu 198 příspěvků je jich převzatých z Twitteru 72. 

Tedy textová dokumentace21

                                                           
21

 Mezi textovou dokumentaci si dovoluji zahrnout i audiovizuální záznamy. A to z toho důvodu, že je 
vždy takový materiál okomentován textovou legendou, aby čtenáře reportáž uvedla do kontextu. 

 toho, jak se situace vyvíjela, stále převažovala. V rámci 

druhého sloupce jsou už čísla mnohem blíže u sebe. Z celkového počtu 22 příspěvků 

občanských žurnalistů jich je 12 textového rázu a 8 publikovaných skrze platformu 

sociální sítě Twitter. Všechny obsahy od občanských žurnalistů zaujímaly 11 % celé 

reportáže. 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 
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Téměř polovina příspěvků občanů-svědků pochází ze sociálních sítí. Logicky se 

nám může nabídnout vysvětlení, které potvrzuje teorii některých akademiků, že Twitter 

a sociální sítě obecně, jsou pravidelně jakýmsi domovem pro občanské žurnalisty. Jedná 

se o platformu, kde mohou lehce šířit své poznatky a svědectví. V příkladu 

Hospodářských novin se procentuálně o velký počet občanských novinářů nejedná. 

  

Graf č. 8: Poměr užívání textových zpráv a informací z Twitteru 

 

 

Posledním údajem této analýzy bude poznámka o dvou redaktorkách 

Hospodářských novin, které v rámci pokrývání atentátu v Bruselu uveřejnily autorské 

články. Silvie Housková vyjela, jak se zmiňuji výše, přímo na místo události, tedy do 

Bruselu. Poslední částí online reportáže serveru iHNed.cz byl delší shrnující text 

Simone Radačičové. Vyšla těsně před tím, než byla ukončena ve 23:01 hodin. Server 

iHNed.cz spustil 23. března druhou online reportáž, která probíhala celý den. 

 

Příspěvků, které bychom mohli díky teoretickému úvodu na začátku této práce 

definovat jako příspěvky občanských žurnalistů či jednoduše občanů-svědků, je v online 

reportáži Hospodářských novin 22.  Dalo  by se říci,  že se jed ná o  p o měrn ě 

zanedbatelnou část zpravodajství, ale pro server iHNed.cz takové příspěvky přinesly 

přidanou hodnotu. Mezi nimi se objevily příspěvky náhodných uživatelů z místa explozí 

či předem oslovených občanů, o jejichž místě pobytu se redakce dozvěděla díky svým 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 
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kontaktům. Příspěvky občanských žurnalistů tak byly v online reportáži publikovány 

mnohem vyváženěji. Domácí oddělení Le Soir zařazovalo do zpravodajství obsahy 

občanských žurnalistů zvláště během prvních několika hektických hodin, kdežto server 

iHNed.cz užíval zhruba od deváté hodiny do konce reportáže jejich příspěvky mnohem 

pravidelněji. V dopoledních hodinách využil 2-4 příspěvky za hodinu. V delším 

časovém úseku jich pak v odpoledních a večerních hodinách bylo přibližně 1-2 za 

hodinu. 

Mezi náhodně vybrané příspěvky můžeme uvést domény uživatelů na sociální 

síti Twitter jako jsou Green Lemon, Karl Stagno-Navarra, alxdm, Kalenský či Gabriele 

Steinhauser. Všichni se do online reportáže Hospodářských novin dostali skenováním 

sociálních sítí redaktory, kteří náhodně, ať už díky hashtagu či odkazu na příspěvek 

občanských žurnalistů v jiném médiu, vygenerovali právě tyto unikátní obsahy. 

Většinou se jednalo o fotografie z místa události. V tu dobu, kdy si je redakce iHNed.cz 

převzala, fotografie z oficiálních zdrojů nebyly k dispozici. Mezi tyto s nadsázkou 

řečeno „ulovené klenoty“ patřily fotografie z ulic, chaosu či samotné exploze a kouře 

vycházejícího z letištní haly.  

Výjimečným občanem-svědkem se pro tuto redakci stalo svědectví skupiny 

českých studentů ze stanice metra Maelbeek, které pocházelo z České tiskové kanceláře.  

Na druhou stranu velmi citlivě a zároveň vynalézavě přistoupila redakce 

k občanským žurnalistům, které se sama rozhodla vyhledat a kontaktovat. Jednalo se o 

slečnu Zemanovou, Heřmanskou, Šikovou, Szabovou, pana Josefa Středulu, 

europoslance Jiřího Pospíšila a Petra Ježka a nejmenovanou asistentku z Evropského 

parlamentu.  

Na rozdíl od redakce Le Soir, kde jsem tweety politiků či europoslanců mezi 

občanské žurnalisty nezařazovala, v případě Hospodářských novin tak činím, protože 

z povahy jejich příspěvků se jedná o situaci, kdy se stali amatérským novinářem a 

pravidelně podávali zprávy o situaci z místa jako občané-svědci. Pakliže se jednalo o 

twitterové příspěvky, redakce si to přebrala jako kterýkoli jiný obsah občana-svědka. 

V některých případech se rozhodli europoslance přímo kontaktovat. „Domluvili jsme se, 

že někdo zkusí obvolat europoslance. V takovém případě třeba přijdou i kolegové z 

domácího s tím, jestli nepotřebujeme pomoct, koho by mohli zavolat. Ale to se spíše 

děje, když to má nějaký český rozměr.“ (Ehl, 2017) 

Všichni zmínění občanští žurnalisté publikovali v online reportáži iHNed.cz 

alespoň jednou. Nejvíce uveřejněných příspěvků od jednoho občana-svědka bylo 
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maximálně 5. Slečna Veronika Zemanová se stala občanskou žurnalistkou jako jedna 

z prvních. Podávala svědectví z hotelu Thon, vyskytujícího se poblíž metra Maelbeek, 

kde došlo ke druhé explozi. Její svědectví nesla například zprávu „Máme zákaz 

vycházení“. Novinám poskytla i fotografii s podrobnějším popisem událostí o 

improvizované nemocnici v hotelu. 

 

Obrázek č. 6: Svědectví Veroniky Zemanové o situaci v nemocnici (iHNed.cz) 

 

 

Jelikož je Brusel srdcem Evropské unie, redaktoři Hospodářských novin se 

obrátili i na některé europoslance či jiné pracující v některých z evropských institucí. 

Nejvýraznější osobností v této skupince byl Jiří Pospíšil, který dopoledne podal 

svědectví z europarlamentu a v odpoledních i večerních hodinách přidal další dva 

twitterové příspěvky, které si redakce převzala. V nich podává svědectví z ulic Bruselu. 

Dalším občanem-svědkem z europarlamentu byl poslanec Petr Ježek, který popisoval 

stísněnou atmosféru i chaos panující mezi lidmi. O chaosu se zmiňovala i slečna 

Szabová, která se se čtenáři podělila o svůj příběh z cesty do práce. Veronika Šiková 

popisovala atmosféru, rovněž tak učinil nejmenovaný asistent z Evropského parlamentu 

i pan Středula. 

Slečna Heřmanská byla jediným občanem-svědkem, který referoval o situaci 

v Praze. A její zprávu redakce publikovala pouze jednou. 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 
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V necelé polovině případů se jednalo o twitterové příspěvky, a pakliže bylo 

svědectví od občanů-svědků publikováno ve formě textu, jednalo se délkou v průměru o 

dva odstavce.  

V poslední části analýzy pokrytí událostí belgického atentátu Hospodářskými 

novinami popíši svou vlastní zkušenost coby občanský žurnalista. V Belgickém 

království jsem byla na studijním pobytu v rámci programu Erasmus. Necelý rok před 

událostmi 22. března 2016 jsem byla krátce na stáži v Hospodářských novinách. Můj 

kontakt tedy v redakci byl, a jsem byla pro ni důvěryhodným, lehce ověřitelným 

svědkem. Ráno v den útoku si někdo v redakci vzpomněl, že se právě pohybuji v Belgii. 

Editor zahraničního zpravodajství Martin Ehl mě okolo 10. hodiny kontaktoval. Zeptal 

se, kde se vyskytuji, zdali jsem v pořádku a jestli bych nemohla přispět ke 

zpravodajství. Mým úkolem nebylo zpracovat vlastní reportáž, ani se mnou nedělali 

rozhovor. V roli občana-svědka jsem měla být očima a ušima redakce na dálku. Všímat 

jsem si měla neobvyklých věcí, kouře, husté atmosféry či čehokoli jiného, měla jsem 

napsat krátký e-mail. V době hovoru s panem Martinem Ehlem jsem byla v Evropském 

parlamentu a odtud pocházela i má první zpráva z 12:10 hodin. Další zprávu jsem 

zaslala po půl třetí odpoledne. 

 

Obrázek č. 7: Příklad mého svědectví v den útoku (iHNed.cz) 

 

 

Měla jsem úplnou volnost v jakémkoli pohybu po městě. Editoři serveru 

iHNed.cz mě do ničeho netlačili, naopak mi připomínali, že bezpečí je nejdůležitější. 

Během odpoledne jsem vypovídala o tom, co vidím u budovy Evropského komise a 

dalších budov v centru města. Druhou zprávu jsem věnovala veřejné dopravě, o které 

v tu chvíli v reportáži nebyla zmínka. Třetí a pátou zprávu jsem rovněž věnovala 

dopravě. U jedné z nich jsem přes mobilní telefon poslala fotografii nekonečně dlouhé 

fronty lidí u Gare Central (Hlavního nádraží) v Bruselu. 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 



52 

 

Jednu z mých posledních zpráv z Bruselu editoři Hospodářských novin 

publikovali okolo osmé hodiny večer. V tu chvíli jsem popisovala místní atmosféru, to, 

jak se lidé chovají a jak se spontánně setkávají před budovou burzy, aby projevili 

solidaritu obětem a pozůstalým obětí. Do online reportáže serveru iHNed.cz jsem svými 

svědectvími přispěla celkem pětkrát. 

 

Obrázek č. 8: Moje poslední svědectví z pozice občana-svědka (iHNed.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: data pocházejí z online reportáže www.iHNed.cz 
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Závěr 

„Když se stanou závažné události, veřejnost nám může nabídnout tolik nových 

informací, které můžeme vysílat. Od této chvíle je zpravodajství partnerstvím.“ 

Richard Sambrook (BBC) 

Teoretická část této práce ukázala, byť je fenomén občanské žurnalistiky podle 

Stuarta Allana starý jako žurnalistika sama, že se rozmohl až na přelomu nového 

milénia. Evoluce dala vzniknout trendu, kde publikum nejen obsah konzumuje, ale 

může mu dát zpětnou vazbu i ho přímo vytvářet. 

Příspěvky občanských žurnalistů využily obě redakce, na které se práce 

zaměřovala, belgický deník Le Soir a české Hospodářské noviny. Komparace měla však 

své meze, ke kterým musíme přihlédnout. Pro belgickou redakci se jednalo o domácí 

zpravodajství a pro tu českou o zahraniční. Z některého úhlu pohledu byla tedy 

komparace složitá, z jiného naopak zajímavá. Obsahy občanských žurnalistů, jak 

můžeme posoudit z této práce, pocházely ze sociálních sítí, i je samotní amatérští 

novináři zasílali redakcím. Využívání sociálních sítí bylo pro tyto redakce užitečné a 

usnadňovalo profesionálním novinářům práci. 

Nejbohatší na poznatky této práce byla kvalitativní analýza a rozhovory s editory 

obou deníků, Marcem Metdepenningenem a Martinem Ehlem. Novináři, kteří činí 

mnoho z finálních rozhodnutí o mediálních obsazích, jsou si trendu občanské 

žurnalistiky nejen vědomi, ale záměrně jej využívají a hodnotí jako zajímavý a užitečný. 

Tento fenomén byl využit v obou redakcích, takže se dá považovat za obohacující prvek 

zpravodajství. Pozitivy jeho využití v online reportážích jsou jednoznačně plasticita a 

osobní rozměr. Během pokrývání bruselského atentátu, při němž občané-svědci v určité 

chvíli zastoupili absenci profesionálních novinářů, kteří na místě nemohli být první, tak 

jejich obsahy obohatily zpravodajství.  

Všechno má své ale, tedy i kyberprostor. Obsahy amatérských novinářů mohou 

zpravodajství také znehodnotit, pakliže se ukáží jako falešné či s politickým podtextem. 

Největším úskalím, které z této práce vyplývá, a ke kterému se také oba editoři 

vyjádřili, je složitá verifikace takových příspěvků. Jednotlivé redakce měly při 

verifikaci trochu odlišné postupy. Belgický deník Le Soir má ve svém etickém kodexu 
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práci se sociálními sítěmi pevně zakotvenou, ale Hospodářské noviny nikoli. To 

bychom mohli považovat za nedostatek, kterému by se redakce, nejen Hospodářských 

novin, měly věnovat.  

Výsledky této práce demonstruji na grafech, ze kterých lze vyčíst, že se výstupy 

amatérských novinářů v rámci komplexní online reportáže pohybují v průměru okolo  

8 %. Výsledky naznačují, že čím je událost od redakce geograficky vzdálenější, tím 

využití občanských žurnalistů roste. Komparativní analýza ukázala, že obsahy občanů-

svědků zaujímaly v online reportážích deníku Le Soir 6 % a v Hospodářských novinách 

11 %. To nejsou zanedbatelná čísla, přesto zkoumaný vzorek této práce ukazuje, že ať 

už jsou jejich obsahy jakkoli zajímavé, nemohou nahradit poctivou práci podloženou 

předepsanými zásadami a etickými kodexy profesionálních novinářů. Ti kvalitou svých 

textů, analýz, komentářů a kontaktů po určité době zastíní obsahy občanských novinářů. 

Stejně tomu tak bylo při bruselském atentátu. Práce na příkladu deníku Le Soir ukázala, 

že občané-svědci byli na rozdíl od novinářů nejaktivnější bezprostředně po krizové 

události. Syrové informace občanů-svědků jsou hlavně přebírany v takové chvíli. 

Několik hodin poté aktivita i zajímavost příspěvků amatérských novinářů klesala. 

Obsahová analýza neodkryla data ohledně občanského žurnalismu samotného, 

ale o pokrývání krizové události. Studie v otázce zdrojů obou redakcí ukázala dvě věci. 

V příkladu belgického deníku Le Soir se jedná o zodpovědnou práci celého domácího 

oddělení. Belgičtí redaktoři zpracovali právě 65 % obsahu online reportáže. V příkladu 

Hospodářských novin se na druhou stranu jedná o pozitivní jev, využití co nejširší škály 

pramenů, z níž největší procento byly lokální belgické zdroje. Analýza v číslech 

prokázala jazykovou vybavenost redaktorů zahraničního oddělení. 

Stejně jako jsem tuto práci začala citátem, citátem ji i zakončuji. Cílem bylo 

nejen upozornit na občanskou žurnalistiku a porovnat jednotlivé přístupy, ale dojít 

k závěru, jaká je její budoucnost. Vzhledem k tomu, jaký měla práce charakter, a 

ukázala, jak se s obsahy amatérských novinářů pracuje, ráda bych závěrem této práce 

dodala, že by následujícím krokem mohla být ještě hlubší spolupráce mezi 

zpravodajskými organizacemi a občany-svědky. Jak řekl Richard Sambrook z britské 

televizní stanice BBC, od této chvíle je zpravodajství partnerstvím. 
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Summary 

The teoretical part of this thesis showed that even if the phenomenon of citizen 

journalism is, according to Stuart Allan, as old as journalism itself, the trend gain 

momentum at the turn of new millennium. This evolution resulted in a trend where in 

which the public is not just a consumer of content, but provides a feedback and creates 

its own content. 

Products of citizen journalists were used by both newspapers, on which this 

thesis focuses, the Belgian Le Soir and Czech Hospodářské noviny. Comparation had its 

limits, which must be taken into account. For the Belgian case, it an event for home 

desk and for the czech on on the other hand foreign desk. Therefore the comparation 

was from one point of view complicated and from the other one interesting. The content 

of citizen journalists, assuming on base on this thesis, has its origin on social media or 

amateur journalists sent their story directly to the newspapers. In general the usage of 

social networks was for newspapers useful as it simplified their job. 

The richest findings of this thesis were a qualitative analysis and interviews with 

the editors of both daily newspapers, Marc Metdepenningen and Martin Ehl. Journalists, 

who made many of final decisions about media content, are not only aware of the trend 

of citizen journalism but intentionally use and evaluate it as something interesting and 

useful. The positive points of usage of such content are clearly plasticity and personal 

dimension of the final news product. Citizen journalists at some point during the 

terrorist attacks in Brussels even substituted professional journalists who could not have 

possibly been first on the site. Thus it can be considered as an enriching element of 

news coverage.  

However, everything has its downsides, including cyberspace. Products of 

amateur journalists could also devaluate news if they turn out to be false or with 

political context. The biggest challenge, which is what this thesis explores and what the 

editors revealed during the interviews, is the verification of such content. Both 

newspapers had different approaches to verification. Le Soir has worked with social 

media anchored in ethical codes, while Hospodářské noviny did not. A lack of an 

ethical code in the latter appeared to be deficiency, to which newspapers in general 

should pay close attention. 
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Results of this thesis show that the output of citizen witnesses are around 8% on 

average. The results also suggest that the further the event. Is from the newspaper, the 

more often citizen journalist content is used. Comparative analysis showed that the 

output of citizen witnesses in Le Soir’ s live coverage was 6% and in Hospodářské 

noviny 11%. These are not insignificant numbers, yet the sample of this thesis shows 

that no matter how interesting their content is, such content cannot replace honest work 

based on prescribed principles and ethical codes of professional journalists. Real 

journalists will over time overshadow citizen content with their comprehensive and 

deeper text, analyses and commentairies. This thesis also showed - in case of Le Soir - 

that citizen witnesses were the most active immediately after the attack, unlike 

journalists. The raw information of citizen journalists took over during the moment of 

crisis. A few hours later, their activity and the value of their content was waning. 

The content analyses did not only reveal some specifics about citizen journalism 

itself but also about live coverage news in general. In terms of sources, this study 

revealed two things. An example of Le Soir is the responsibility of home desk which 

created 65% of all content on the day of crisis, March 22. In terms of Hospodářské 

noviny is the positive acknowledgement that their foreign desk used as many sources as 

possible, the largest percentage of which were local Belgian sources. Analysis showed 

in numbers the language skills of the journalists there. 

As I started this thesis with quote I end it up with quote as well. The aim of this 

thesis was not only to draw attention to the phenomenon of citizen journalism and to 

compare diffirent approaches by both Belgian and Czech newspapaers, but also explore 

what citizen journalism’ s future might be like. Given this paper’ s findings, I would like 

to conclude by saying that the next step could be deeper co-operation between 

newspaper organizations and citizen witnesses and improving the flow of content 

between them. As Richard Sambrook from the BBC said, from now on, news coverage 

is a partnership. 
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